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REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW XXIX GRAND PRIX 
WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w TENISIE STOŁOWYM 2019 r. 

 
 
Kluby KRS TKKF „RELAKS” oraz KS TKKF „KARLIK” przy współpracy z Urzędem Miasta 
Wodzisławia Śląskiego oraz Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7  
w ramach realizacji zadania „współzawodnictwo, formą rekreacji sportowej” organizują tradycyjny 
cykl turniejów Grand Prix Wodzisławia Śląskiego w tenisie stołowym dla weteranów i zawodników 
niezrzeszonych i zrzeszonych do III ligi włącznie. 
 
Miejsce turnieju:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 66  
(hala sportowa). 
 
Terminy:  Początek o godz. 10.oo w następujących terminach: 1 czerwca (sobota) I turniej GP oraz w 
sierpniu, wrześniu i październiku br. kolejne trzy turnieje. Terminy turniejów jesiennych zostaną 
uściślone w terminie późniejszym po ustaleniu możliwości wykorzystania hali sportowej. 
 
Sędzią Głównym XXIX Grand Prix Wodzisławia Śląskiego będzie Wojciech Kaptur.  
Sędziami Głównymi poszczególnych turniejów wchodzących w skład całego cyklu Grand Prix będą: 
Wojciech Kaptur i Sławomir Matusewicz. 
 
Punktacja: Każdy turniej będzie punktowany wg poniższych zasad: 
1m-40p, 2m-38p, 3m-36p, 4m-34p, 5m-32pkt, 6m-30 pkt, 7m-28pkt, 8m-26 pkt,  
9-12 miejsce po 24 pkt, 13-16 miejsce po 20 pkt, 17-24 miejsce po 16 pkt, 25-32 miejsce po 10 pkt,  
33 miejsce i wyżej po 8 pkt. 
 
Do końcowej klasyfikacji zalicza się punkty z 3 najlepszych turniejów. 
 
O końcowej klasyfikacji decyduje: ilość punktów z 3 turniejów, przy równej ilości punktów 
decyduje udział i zdobyte punkty w czwartym turnieju a następnie zajęte wyższe miejsca, 
bezpośrednie pojedynki, dodatkowy mecz. 
 
Kategorie wiekowe: 
- Kategoria I – młodzież do 18 lat (rocznik 2001 i młodsi) 
- Kategoria II - od 19 do 45 lat (rocznik 2000 do 1974) 
- Kategoria III - od 46 do 65 lat (rocznik 1973 do 1954) 
- Kategoria IV - 66 lat i pow. (rocznik 1953 i starsi) 
- Kategoria V – kobiet (bez ograniczeń wiekowych) 
- kategoria VI „open” - dla wszystkich zawodników, bez ograniczeń wiekowych 
- kategoria VII „open” mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego 



 
W przypadku gdy w którejkolwiek kategorii zgłosi się czterech lub mniej kandydatów  
do rozgrywek, skład sędziowski podejmie indywidualną decyzję w zakresie kontynuacji turnieju w tej 
kategorii bądź przeniesieniu zgłoszonych zawodników do kategorii wyższej lub niższej w zależności 
od liczby uczestników w sąsiednich kategoriach wiekowych.  
 
System rozgrywek: Zawody zostaną przeprowadzone wg przepisów PZTS mieszanymi systemami  
w zależności od ilości uczestników. 
 
Rozstawienia zawodników będą następować wg następujących zasad: 
- w pierwszym turnieju zawodnicy zostaną rozstawieni na podstawie wyników końcowych  
    po XXVIII Grand Prix Wodzisławia Śląskiego, 
-  w kolejnych trzech turniejach na podstawie wyników wg. bieżącej klasyfikacji generalnej XXIX  
    Grand Prix Wodzisławia Śląskiego. 
 
Rozgrywki odbywają się piłeczkami dostarczonymi przez organizatora, który czuwa nad 
przestrzeganiem regulaminu i przyjmuje ewentualne reklamacje zawodników. 
 
Przy systemie do 2 przegranych od „ tyłu „ tabeli można zająć 3-cie miejsce. 
 
Za niesportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany, do wykluczenia z zawodów włącznie.  
 
Każdy z uczestników turnieju ma obowiązek sprawdzić swój stan zdrowia pod kątem możliwości 
udziału w imprezie sportowej. Potwierdza wykonanie tej czynności podpisem na liście startowej.  
W przypadku uczestników nieletnich potwierdzenia podpisem dokonuje prawny opiekun.  
Wszyscy zawodnicy grają na własną odpowiedzialność.  
 
Ze względu na amatorski charakter imprezy organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki 
i kontuzje odniesione przez zawodników podczas turnieju oraz ich skutek. 
 
Opłaty, nagrody i dyplomy: W turnieju zawodnik opłaca startowe za jedną kategorię w wysokości 
15 zł. Za udział w dwóch kategoriach opłata wynosi 20 zł. Członkowie Klubów TKKF „RELAKS”  
i “KARLIK” z opłaconą składką członkowską płacą 10 zł za jedną kategorię za udział w dwóch 
kategoriach opłata wynosi 15 zł, młodzież szkolna do lat 18 opłaca startowe w wysokości 5 zł  
- za każdą kategorię. 
 
Wszyscy uczestnicy trzeciego i czwartego turnieju Grand Prix po rozegraniu swoich gier zgodnie  
z niniejszym regulaminem zostaną jednorazowo wyróżnieni honorowym medalem upamiętniającym 
XXIX Grand Prix Wodzisławia Śląskiego 2019 w tenisie stołowym. 
 
Na zakończenie całego cyklu rozgrywek w każdej kategorii dla pierwszych 3 zawodników zostaną 
wręczone statuetki, dyplomy oraz bony podarunkowe lub nagrody rzeczowe,  
a za 4 miejsca dyplomy. Ponadto uhonorowani oddzielnie będą, najstarszy i najmłodszy uczestnik 
turnieju.  
 
Zgłoszenia do turnieju:  Zgłoszenia do turnieju proszę dokonywać poprzez wpłatę startowego na 
konto organizatora: 
 

Raiffeisen Polbank 44-300 Wodzisław Śląski obecnie BNP PARIBAS 
 

36 1750 0012 0000 0000 4107 1777 
 
z dopiskiem „imię i nazwisko, nazwa reprezentowanego klubu lub nazwa miejscowości oraz 
wyszczególnienie kategorii wiekowych w których startowe zostało opłacone”. 
 
- zgłoszenia i opłaty startowego można także dokonać w dniu każdego z turniejów do godziny 09.45. 
 
 



 
 
W czasie pierwszego turnieju XXIX Grand Prix Wodzisławia Śląskiego w dniu  
1 czerwca 2019 r. od godziny 12.00 – skład sędziowski Grand Prix przeprowadzi jednorazowy 
bezpłatny turniej z okazji „Dnia Dziecka” 2019.  
 
Turniej ten adresowany jest do dzieci szkół podstawowych. 
 
W ramach turnieju na podstawie zapisów zostaną utworzone dwie kategorie obejmujące dzieci szkół 
podstawowych klas 1 do 8 z podziałem na: 
 
Kategoria I – Dziewczęta 
Kategoria II – Chłopcy 
 
Nagrody: 
Dla pierwszych pięciu zawodniczek i zawodników w każdej kategorii zostaną wręczone nagrody 
rzeczowe i dyplomy, a za zajęcie szóstego miejsca dyplomy. 
 
Turniej ten zostanie przeprowadzony na podstawie przepisów PZTS i w zgodzie z niniejszym 
regulaminem. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu. 
 
 
 
                    - Organizatorzy -  


