
REGULAMIN 
Otwarte Mistrzostwa Krapkowic Amatorów w Tenisie 

Stołowym 
 
 

1. Organizatorzy: 

 

- Gmina Krapkowice 

Tel. 77/ 44 66 874 w dni powszednie od 7.30 do 15.30 ( w piątki do 14.00 ) 

e-mail: sport@krapkowice.pl, d.broj@krapkowice.pl  

- LZS Żywocice 

 

2. Miejsce rozgrywek 

 

- Hala Sportowa w Żywocicach, ul. Średnia 48 

 

3. Cel zawodów 

- propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- promocja tenisa stołowego wśród mieszkańców miasta i gminy, 

- wyłonienie zwycięzców zawodów, 

- zapewnienie uczestnikom profesjonalnych warunków współzawodnictwa sportowego. 

 

4. Terminy 

– 01.12.2013r. 

- 21.12.2013r. 

  Pozostałe trzy terminy zostaną podane w terminie późniejszym. 

 

5. Organizacja zawodów oraz system punktowania  

1) cykl turniejów w ramach Mistrzostw Miasta Krapkowice amatorów w tenisie stołowym składa 

się z pięciu turniejów – 4 eliminacyjnych oraz turnieju Masters; w każdym z turniejów 

zawodnicy gromadzą punkty do klasyfikacji ogólnej cyklu.  

2) Zwycięzcami cyklu zostają zawodnicy, którzy w dowolnych turniejach rozgrywanych w 

ramach cyklu zdobędą największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów 

zdobytych przez zawodników o poszczególnych miejscach w klasyfikacji końcowej decydują 

kolejno:  

- większa ilość zwycięstw w turniejach eliminacyjnych liczonych jako suma  

pierwszych miejsc,  

- następnie ilość zdobytych kolejno drugich, trzecich, etc. miejsc, 

3) Turnieje wchodzące w skład cyklu rozgrywane są w następujących kategoriach: 

- dla dzieci szkół podstawowych  

- dla dzieci szkół gimnazjalnych  

- do 40 lat –  (U40, rocznik 1974 i młodsi)  

- powyżej 40 lat - gry pojedyncze (40+, rocznik 1973 i starsi)  

W klasyfikacji uwzględniane są gry pojedyncze osobno dla kobiet i mężczyzn. 

 

4) Absolutnymi zwycięzcami cyklu turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną: 

zawodnik lub zawodniczka, którzy uzyskali największą ilość punktów w całym cyklu. 

Jednocześnie zawodnicy ( zawodniczki ) Ci otrzymują tytuł MVP danego cyklu turniejów 

Otwartych Mistrzostw Krapkowic Amatorów w tenisie stołowym. 

5) Punktacja w turniejach eliminacyjnych: 

 

1m – 50pkt 

2m – 44pkt 

3m – 38pkt 

4m – 33pkt 
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5m – 29pkt 

6m – 27pkt 

7m – 25pkt 

8m – 22pkt 

9-12m – 17pkt 

13-16m – 13pkt 

17-24m – 7pkt 

25-32m – 3pkt 

powyżej 32m – 1pkt  

6) punktacja w turnieju Masters - punktacja taka sama jak w turniejach eliminacyjnych 

przemnożona przez współczynnik 1,5. 

7) w zależności od liczby startujących uzyskane punkty w poszczególnych turniejach mnożone 

są przez odpowiednie współczynniki korygujące: 

- gry pojedyncze  

24 i więcej   - k=1,0 

16-23    - k=0,9 

10-15    - k=0,8 

poniżej 10   - k=0,7 

 

8) PRZYKŁAD – zawodnik zajął w turnieju Masters 7 miejsce, ilość uczestników– 17: 

Liczba zdobytych punktów przedstawia się następująco: 

25pktx1,5x0,9=33,75 

 

 

6. Nagrody 

- najlepsi zawodnicy w poszczególnych turniejach wchodzących w skład cyklu otrzymują 

dyplomy, 

- zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 – 3 w całym cyklu otrzymają dyplomy, medale oraz 

nagrody rzeczowe od organizatora, 

 

7. Przepisy 

- Obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

- W turniejach mogą brać udział jedynie zawodnicy nieposiadający aktualnej licencji     

  zawodniczej Polskiego Związku Tenisa Stołowego ( za wyjątkiem zawodników grających w 

rozgrywkach IV i V ligi ), 

- Zawodnik w jednym turnieju może wystąpić w jednej kategorii wiekowej, 

- podstawowym systemem gry jest system do dwóch przegranych, 

- System zawodów wchodzących w skład cyklu uzależniony jest każdorazowo od ilości   

  zgłoszeń do danego turnieju. 

 

 

 

8. Postanowienia końcowe 

 

- organizator zapewnia piłeczki meczowe, 

- koszty związane z organizacją turniejów pokrywa organizator,  

- prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie organizatorowi, 

- wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: 

 www.krapkowice.pl 

http://www.krapkowice.pl/

