
GRAND PRIX ŁODYGOWIC W TENISIE STOŁOWYM 2022

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA

OGÓLNE Cel zawodów:

● Propagowanie tenisa stołowego jako skutecznego środka rehabilitacji,

rekreacji i czynnego wypoczynku

● Popularyzacja aktywności fizycznej

● Integracja zawodników niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Organizator zawodów:

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY

ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice

biuro@eurobeskidy.org.pl

www.eurobeskidy.org.pl

Tel. 33 862 31 97

mailto:biuro@eurobeskidy.org.pl
http://www.eurobeskidy.org.pl/


II. UCZESTNICTWO

W turnieju mogą startować wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie

lekarskie, amatorzy do III ligi bez ograniczeń wiekowych. W trosce o bezpieczeństwo

uczestników turnieju związane z Covid 19 każdy zawodnik musi wypełnić kwestionariusz

sanitarny, zakładać maseczkę ochronną przed i po wyjściu z hali oraz zachować odpowiedni

dystans społeczny.

III. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami PZTS w zależności od ilości startujących

zawodników systemem do dwóch przegranych lub w grupach w trzech kategoriach: poniżej

50 lat, 50 plus, niepełnosprawni. Podczas trwania rozgrywek zapewniamy zimne napoje.

IV. TERMIN I MIEJSCE

Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodygowicach, ul. Okrężna 1

Turniej odbędzie się w VIII edycjach. Wszystkie turnieje odbywać się będą w wtorki od

godz.16:00. (Zapisy i rozgrzewka od 16:00. Rozpoczęcie rozgrywek 16:30 )

● I edycja – 26.04.2022

● II edycja – 10.05.2022

● III edycja – 24.05.2022

● IV edycja – 07.06.2022

● V edycja – 04.10.2022

● VI edycja – 18.10.2022

● VII edycja – 08.11.2022

● VIII edycja – 22.11.2022

Uwaga terminy realizacji mogą ulec zmianie.

V. SPRAWY FINANSOWE

● Każdy zawodnik niezrzeszony w Stowarzyszeniu Integracyjnym Eurobeskidy musi

ubezpieczyć się we własnym zakresie.

● Wpisowe za udział w całym turnieju wynosi jednorazowo 50,-zł.
● Wpisowe za udział w każdej edycji jednorazowo wynosi 20,-zł



● Członkowie Stowarzyszenia uczestnicy programu 50 plus, osoby niepełnosprawne

są zwolnieni z opłat.

● Wszystkie koszty organizacyjne, związane z przeprowadzeniem turnieju pokrywa

Organizator

V. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Do klasyfikacji końcowej liczyć się będzie 6 najlepszych wyników z poszczególnych edycji wg.

uzyskanych punktów:

● 32 pkt – I miejsce, 29 pkt. – II miejsce, 27 pkt. – III miejsce, 26 pkt. – IV miejsce,

25 pkt. – V miejsce.

● Za zajęcie miejsc od I-IV w poszczególnych kategoriach – dyplomy, puchary i nagrody

rzeczowe.

● Pula przeznaczona na zakup nagród rzeczowych wynosi 2000 zł

● Termin uroczystego rozdania nagród przewidziano na 22 Listopada po rozegraniu

ostatniego turnieju.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE

● Obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie dokumentu stwierdzającego

tożsamość i okazanie go na żądanie organizatora turnieju.

● Każdy zawodnik w dniu turnieju powinien posiadać własny strój sportowy tj.

tenisówki lub adidasy, koszulkę i spodenki lub dres.

● Każdego uczestnika turnieju obowiązuje kulturalne i sportowe zachowanie,

zgodnie z zasadą fair-play.

● Turnieju zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.

● Organizator Grand Prix zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

● Wszelkie sprawy sporne związane z turniejem rozstrzyga Organizator i sędzia

główny zawodów.

● Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
● Uczestnicy Turnieju zostaną ubezpieczeni przez organizatora

● Organizator zapewni napoje dla uczestników

● Zawody będą musiały być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym
czasie ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem stanu
epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


