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REGULAMIN 

 TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

Organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji 
REGION ŁÓDŹ – GÓRNA 

oraz Zespól Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi 

 „O PUCHAR WIOSNY” 

  
I.  Uczestnictwo 

1. Turniej organizowany jest na terenie Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w 
Łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 73/75. Termin rozgrywek 21 kwiecień 2018 . Początek 
rozgrywek godzina 10.00 

2. W turnieju uczestniczyć mogą f-sze wszystkich jednostek policji, członkowie 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, pedagodzy i nauczyciele szkół zawodowych w 
Łodzi  oraz przedstawiciele innych instytucji, firm, oraz szkół zaproszonych do udziału przez 
organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest: 

a. wpłacenie wpisowego w wysokości 

1. 20zł od każdej osoby dorosłej, 

2. w grupie młodzieży uczestnicy zwolnieni są z opłat 

(wpłat można dokonywać na godzinę przed turniejem na terenie ZSSiM gdzie 
rozgrywany jest turniej. ) 

b.  zaakceptowanie niniejszego regulaminu  

c. posiadanie przez każdego zawodnika indywidualnego ubezpieczenia NW. 

d. dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do turnieju w terminie do dnia r  do godziny 
9.30 .  

e. zgłoszenie się bezpośrednio przed turniejem  do godziny 9.30 do sędziego zawodów, 
okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i przynależność do odpowiedniej 
organizacji lub instytucji. 

4. W turnieju weźmie udział: 

a.  maksymalnie 32 zawodników klasie otwartej od lat 19 

b. maksymalnie 32 zawodników w klasie młodzieżowej w wieku do  20 roku życia 

- obowiązuje kolejność zgłoszeń, 

5. Zgłoszeń do turnieju można dokonywać osobiście na terenie Komisariatu VIII Policji w Łodzi u 
kol. Piotra Lewandowskiego pok. 224 lub drogą elektroniczną na adres 
ipalodzgorna@gmail.com , lub bezpośrednio przed turniejem. Zgłoszenie do turnieju winno 
zawierać: 

a. imię, nazwisko 

b.  nr PESEL, 

c.  telefon kontaktowy 

d.  kontakt mailowy 

e.  nazwę jednostki, regionu lub innej instytucji,  z której wywodzi się zawodnik.  

f.   w przypadku udziału w turnieju rodziny f-sza lub członka IPA również imię nazwisko 
f-sza lub członka stowarzyszenia, którego reprezentuje zawodnik. 
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6. Organizator zapewni stoły do gry i piłeczki 

7. Zawodnicy winni posiadać przy sobie własne indywidualne wyposażenie sportowe odpowiednie 
do prowadzenia gry, oraz dokument tożsamości. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności na wypadki i kontuzje powstałe w wyniku 
rozgrywek. 

 

II.  SYSTEM ROZGRYWEK 

 
1. Zawodnicy zostaną podzielenie na grupy eliminacyjne, w których mecze będą rozgrywane systemem 

każdy z każdym. 
2.  Z każdej grupy do dalszej części zawodów przechodzi 2 lub 3 zawodników w zależności od liczebności 

grupy eliminacyjnej. 
3. System punktacji: za wygrany mecz w grupie eliminacyjnej zawodnik otrzymuje 2 pkt, w przypadku tej 

samej liczby punktów u dwóch lub więcej zawodników w grupie decyduje wynik spotkania między za-
wodnikami. 

4. Do fazy finałowej przechodzi 16 zawodników ze wszystkich grup 
5. W fazie finałowej mecze odbywają się systemem pucharowym 
6. Losowanie grup nastąpi w dniu turnieju  w obecności uczestników.  Wyniki losowania zostaną opubli-

kowane na tablicy rozgrywek. 
7. System rozgrywek po zgłoszeniu się wszystkich uczestników 
8. Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów, tj. 3:0, 3:1, 3:2. Set będzie wygrany przez zawodni-

ka, który pierwszy uzyska 11 punktów, oprócz stanu, gdy obaj uzyskają po 10 punktów, wtedy ten wy-
grywa, który pierwszy uzyska 2 punktowe prowadzenie.  . 
 
 

III.  PRZEPISY GRY 

 

1. W rozgrywkach obowiązują wybrane przepisy Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego. 

2. Powierzchnia gry nie obejmuje bocznych ścianek płyty stołu. 

3. Prawo do wyboru początkowego podania, odbioru lub strony stołu powinno być 
przyznane na drodze losowania, a zwycięzca może wybrać podanie lub pierwszy odbiór 
lub początek gry na odpowiedniej stronie stołu. 

4. Kiedy pierwszy zawodnik wybrał podanie lub odbiór albo początek gry na 
odpowiedniej stronie stołu, drugi zawodnik powinien mieć pozostały wybór. 

5. Po każdych 2 punktach, które zostały zaliczone, zawodnik odbierający powinien stać się 
podającym zawodnikiem i tak aż do końca seta chyba, że obaj zawodnicy mają 
uzyskane po 10 punktów, wtedy kolejność zmiany podania jest ta sama, ale każdy 
zawodnik powinien na zmianę podawać lub odbierać tylko co 1 punkt. 

6. W grze pojedynczej podający najpierw powinien wykonać podanie, następnie odbierający 
powinien wykonać odbiór, a potem podający i odbierający na przemian, powinni wykonywać 
odbicie. 

7. Wymiana powinna być bez punktu (powtórzenie), jeśli podczas podania, piłeczka przelatując 
nad lub obok zestawu siatki dotknie jego ( tzw. ”net”) oraz jeśli serwis wykonano, kiedy 
odbierający zawodnik nie jest jeszcze gotowy do gry. 

8. Wymiany ze zdobytym punktem: 

a. jeśli wymiana nie jest przerwana bez punktu, zawodnikowi winno zaliczyć się punkt: 

1. jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowego podania; 

2. jeśli jego przeciwnikowi nie uda się wykonać prawidłowego odbioru; 

3. jeśli, po tym jak zawodnik wykonał podanie lub odbiór, piłeczka dotknie 
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czegokolwiek innego niż zespół siatki, zanim będzie uderzona przez 
przeciwnika; 

4. jeśli piłeczka przeleci ponad jego polem gry lub jego linią końcową bez 
dotknięcia jego pola gry, po tym jak jest ona uderzona przez przeciwnika; 

5. jeśli jego przeciwnik nieprawidłowo zatrzyma piłeczkę; 

6. jeśli przeciwnik uderzy piłeczkę kolejno dwa razy; 

7. jeśli jego przeciwnik lub cokolwiek, w co jego przeciwnik jest ubrany lub 
trzyma, poruszy powierzchnię gry; 

8. jeśli jego przeciwnik lub cokolwiek, w co jego przeciwnik jest ubrany lub 
trzyma, dotknie zestawu siatki, 

9. jeśli jego przeciwnika wolna ręka dotknie powierzchni gry; 

9. Zawodnicy są uprawnieni do rozgrzewki na meczowym stole w czasie do 2 minut, bezpośrednio 
przed rozpoczęciem meczu, ale nie podczas normalnych przerw; określony okres rozgrzewki 
może być rozszerzony tylko za zezwoleniem sędziego głównego. 

10. Gra powinna być prowadzona w sposób ciągły przez cały indywidualny mecz, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy każdy zawodnik jest uprawniony do: 

11. przerwy do 1 minuty pomiędzy kolejnymi setami indywidualnego meczu; 

12. krótkich przerw na wytarcie ręcznikiem po każdych 6 punktach, licząc od początku każdego 
seta oraz przy zmianie stron stołu w ostatnim secie indywidualnego meczu. 

13.  jednej przerwy (time-out) w grze do 1 minuty w indywidualnym w meczu; 

14. Jeżeli zawodnik nie stawi się do gry najpóźniej 5 minut po terminie ustalonym przez 
Organizatora, sędzia ogłasza walkower. 

15. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez sędziego głównego i Organizatora 
turnieju w trakcie jego trwania. Protesty można zgłaszać w czasie do 10 minut od zakończenia 
pojedynku. 

16. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych  przepisami 
niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Organizator Turnieju. 

17. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi Turnieju, a w  sprawach 
przepisów gry w tenisa stołowego Sędziemu Głównemu zawodów. 

 

 

IV.  Postanowienia Końcowe 

1. Organizator w trakcie trwania turnieju zapewnia opiekę medyczną. 

2. Zawodnicy z miejsc od 1-3 otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsora turnieju. Zawodnicy z miejsc od 1- 4 otrzymają dyplomy. 

3. Zawodnicy z klasy juniorów z miejsc od 1-3 otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsora turnieju. Wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy. 

4. Do klasyfikacji drużynowej liczeni będą 3 najlepsi zawodnicy z każdej drużyny grający w 
jednej grupie wiekowej, którym przyznane zostaną punkty za zajęcie miejsc.  

a. Miejsce 1      - 10pkt 

b. Miejsce 2     - 8pkt. 

c. Miejsce 3     - 6 pkt. 

d. Miejsce 4      - 4 pkt. 

e. Zawodnicy biorący udział w półfinałach - 2 pkt. 

f. Zawodnicy biorący udział ćwierćfinałach - 1 pkt. 

5. Do klasyfikacji drużynowej liczeni są wyłącznie zawodnicy grający w grupach młodzieżowej i 
otwartej. 
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6. W przypadku zawodników jednej drużyny grającej w dwóch różnych grupach wiekowych 
drużyna sama podejmuje decyzję z której grupy wiekowej liczone są punkty do klasyfikacji 
drużynowej. 

7. Zwycięska drużyna otrzyma puchar za osiągnięte wyniki, drużyny z miejsc 1- 3 otrzymają 
dodatkowo dyplomy 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy 
zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową www.ipalodzgorna.pl lub bezpośrednio przed 
turniejem. 

9. Organizator życzy uczestnikom powodzenia. 

 

ZARZĄD REGIONU 

 IPA ŁÓDŹ-GÓRNA 


