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REGULAMIN 

I Turnieju Tenisa Stołowego w ramach „I Małopolskiego Turnieju Wsi 

Dębno 2021” 

1. CELE 

Celem turnieju jest: 

1. Krzewienie kultury fizycznej, 

2. Krzewienie aktywności ruchowej, 

3. Propagowanie zdrowego trybu życia, 

4. Rozwój stosunków społecznych w środowisku wiejskim, 

5. Wsparcie integracji małych społeczności, 

6. Propagowanie wzajemnej tolerancji i akceptacji, 

7. Popularyzowanie tenisa stołowego.  

2. ORGANIZATORZY 

Organizatorem turnieju jest: 

 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie Pasje” 

o biuro.debinskiepasje@gmail.com 

o 14 631 85 53 

o 14 631 85 54 

Patronat honorowy: 

 Wójt Gminy Dębno, 

 

Turniej organizowany jest w ramach „I Małopolskiego Turnieju Wsi Dębno 2021”, który to jest 

realizowany w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa 

Małopolskiego w obszarze Wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej w 2021 roku w ramach 

zadania Upowszechnianie Kultury Fizycznej – pn. „Małopolska na Sportowo”. 

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK 

Turniej odbędzie się 26 czerwca 2021 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Dębnie, Dębno 212, 32-

852 Dębno. Rozpoczęcie o godzinie 8:00. Drużyny powinny zgłosić się w biurze zawodów najpóźniej o 9:00 

celem potwierdzenie obecność oraz złożenia podpisanego zgłoszenia i zgód będących załącznikami do 

powyższego regulaminu. 

Plan turnieju: 

o 9:00 – 9:30  potwierdzenie obecność zawodników w biurze zawodów 

o 9:30 – 10:00  oficjalne rozpoczęcie 

o 10:00 – 15:20  faza grupowa 

o Przerwa obiadowa w rozgrywkach  12:20 – 13:00 
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o 15:20 – 16:00 lub 16:20 faza pucharowa 

o 16:10 – 16:40 lub 16:30 – 17:00  oficjalne zakończenie oraz rozdanie nagród 

4. UCZESTNICY 

1. Turniej dedykowany jest zawodników indywidualnych – amatorów, zamieszkujących wsie (do 5 tyś 

mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu 

oraz w trakcie rozgrywki dyskwalifikuje zawodnika.  

2. Turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych: 

 od 18 roku życia,  

 poniżej 18 roku życia, 

 

3. Zgłoszenia zawodnika do poszczególnej kategorii wiekowej należy dokonać do 20 czerwca 2021 r.: 

 Internetowo pod adresem -  https://forms.gle/V7Z5sMqeeW4Soz217  

 21 czerwca 2021 r. odbędzie się weryfikacja zgłoszonych zawodników oraz zostanie 

rozesłana informacja do zakwalifikowaniu się do turnieju 

 

Zakwalifikowani zawodnicy najpóźniej w dniu zawodów będą musieli dostarczyć do biura 

zawodów formularz zgłoszeniowy oraz zgody/ oświadczenia: 

 Zgłoszenie do I Turnieju Tenisa Stołowego w ramach „I Małopolskiego Turnieju Wsi 

Dębno 2021” do kategorii od 18 roku życia – (załącznik 1 do regulaminu). 

 Zgłoszenie do I Turnieju Tenisa Stołowego w ramach „I Małopolskiego Turnieju Wsi 

Dębno 2021” do kategorii poniżej 18 roku życia – (załącznik 2 do regulaminu). 

 

Wszystkie niezbędne załączniki, o których mowa powyżej muszą być podpisane przez zawodników 

(zwanych również uczestnikami) bądź rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku podania 

fałszywych danych w podpisanych załącznikach odpowiedzialność spoczywa na zawodniku, bądź 

rodzicu/opiekunie prawnym. 

4. Organizator ze względów technicznych ogranicza ilość startujących zawodników do 16 w każdej 

kategorii wiekowej. 

5. O przyjęciu do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń.  

6. Zawodnicy muszą posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. 

7. Zawodnik może występować tylko w jednej kategorii wiekowej.  

8. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.  

9. W lidze nie może brać udziału osoba, która jest profesjonalnym zawodnikiem tenisa stołowego. 

10. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność deklarując wcześniej, że nie posiadają żadnych 

przeciwwskazań do wzięcia udziału w turnieju. 

5. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK 

1. System rozgrywek uzależniony jest od ilości osób zgłoszonych do turnieju. 

2. Planuje się rozegrać turniej w dwóch kategoriach wiekowych indywidualnych. 

3. Każda kategoria wiekowa będzie podzielona na dwie grupy po 8 zawodników. 

https://forms.gle/V7Z5sMqeeW4Soz217
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4. Zawodnikom zakwalifikowanym do udziału w turnieju, w każdej kategorii wiekowej (od 18 roku życia 

i poniżej 18 roku życia) zostaną przydzielone numery od 1-16, według kolejności zgłoszeń 

internetowych. 

5. Zawodnicy od 18 roku życia o numerach od 1-8 będą rywalizować w fazie grupowej w grupie A, 

natomiast zawodnicy od 8-16 w grupie B. 

6. Zawodnicy poniżej 18 roku życia o numerach od 1-8 będą rywalizować w fazie grupowej w grupie C, 

natomiast zawodnicy od 8-16 w grupie D. 

7. Turniej rozegrany zostanie w II etapach  

 Etap I: rozgrywki grupowe, każda grupa składać się będzie z 8 zawodników. W ramach grup 

uczestnicy będą grać w systemie „każdy z każdym”. Organizator zastrzega sobie możliwość 

zmiany systemu z uwagi na szczególne okoliczności. O ewentualnych zmianach systemu 

zawodnicy zostaną poinformowani przed startem turnieju. Podczas rozgrywek grupowych 

maksymalnie będzie rozgrywane osiem meczy równolegle (dwa z grupy A, dwa z grupy B -  

kategoria od 18 roku życia oraz po dwa z grupy C i D – kategoria poniżej 18 roku życia) i 

w ten sposób rozegrane zostaną wszystkie mecze fazy grupowej. 

 Etap II: faza pucharowa, do której awansują po 2 najlepszych zawodników z grupy A i B z 

kategorii od 18 roku życia oraz po 2 najlepszych zawodników z pośród grup C i D z kategorii 

wiekowej poniżej 18 roku życia..  

Rozgrywki na tym etapie będą odbywać się zgodnie z poniższą grafiką: 

- dla kategorii wiekowej od 18 roku życia: 

Półfinał X 

 

Finał 

 

Półfinał Y 

    

 

    

 

    

1A 2B 

 

1X 1Y 

 

2A 1B 

        
        
   

3 miejsce 

   

   

    

   

   

2X 2Y 

     

o Półfinał X pomiędzy 1 zawodnikiem z grupy A a 2 zawodnikiem grupy B, 

o Półfinał Y pomiędzy 2 zawodnikiem z grupy A a 1 zawodnikiem grupy B, 

o Finał pomiędzy 1 zawodnikiem półfinału X a 1 zawodnikiem półfinału Y, 

o Mecz o 3 miejsce pomiędzy 2 zawodnikiem półfinału X a 2 zawodnikiem półfinału Y, 

 

- dla kategorii wiekowej poniżej 18 roku życia: 

Półfinał O 

 

Finał 

 

Półfinał P 

    

 

    

 

    

1C 2D 

 

1O 1P 

 

2C 1D 

        
   

3 miejsce 

   

   

    

   

   

2O 2P 

    Półfinał O pomiędzy 1 zawodnikiem z grupy A a 2 zawodnikiem grupy B, 
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 Półfinał P pomiędzy 2 zawodnikiem z grupy A a 1 zawodnikiem grupy B, 

 Finał pomiędzy 1 zawodnikiem półfinału O a 1 d zawodnikiem półfinału P, 

 Mecz o 3 miejsce pomiędzy 2 zawodnikiem półfinału O a 2 zawodnikiem półfinału P, 

8. W grupie mecze rozgrywane będą w systemie „każdy z każdym”. 

9. Spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy rozgrywany do 11 pkt. 

10. Przy wyniku 1: 1 w setach rozegrany zostanie dodatkowy set do 7 pkt. 

11. Za każdy wygrany mecz zawodnik otrzymuje 2 punkty, natomiast za przegrany 0 punktów.  

W przypadku wyniku 2: 1 w setach przegrany otrzymuję 1 pkt. 

12. Zawodnik rozpoczyna mecz zagrywką i zagrywa cały gem. Zagrywa na przemian raz z prawej strony, 

przy punktach parzystych, oraz z lewej strony przy punktach nie parzystych. 

13. Zawodnik ma maksymalnie dwie próby serwisu. W przypadku dwóch błędów serwisowych punkty 

otrzymuje przeciwnik. 

14. Po każdym secie następuje zmiana stron stołu przez zawodników.  

15. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo 

lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. 

16. W trakcie trwania turnieju obowiązuje zasada „fair-play”. W wypadku niesportowego zachowania 

zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.  

17. Sędziować spotkania ligi będą wyznaczeni przez organizatora sędziowie, którzy nie są profesjonalnymi 

sędziami z ramienia PZTS (Polskie Związek Tenisa Stołowego). 

18. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZTS.  

19. Wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

20. Uczestnik musi posiadać własną rakietę do tenisa stołowego.  

6. PUNKTACJA 

1. System rozgrywania meczy grupowych to „każdy z każdym”, przy czym może ulec zmianie, jeśli 

ilość zgłoszonych zawodników do turnieju będzie mniejsza niż zakładana. Po terminie zgłoszenia 

się zawodników do poszczególnych kategorii wiekowych może nastąpić zmiana systemu rozrywek. 

Wszelkie dodatkowe informację zostaną przekazane uczestnikom przed startem turnieju.  

2. Grupy oraz terminarz spotkań zostaną ustalone przed startem Turnieju. 

3. Mecze rozgrywane są na ternie hali widowiskowo-sportowej w Dębnie. Na stołach do tenisa stołowego 

w wyznaczonych strefach na terenie boiska hali. 

4. O kolejności w grupie/klasyfikacji decydują odpowiednio:  

a. Liczba punktów (zwycięstwo – 2 pkt, porażka 2: 1 – 1 pkt, porażka 2: 0 – 0 pkt)  

b. Lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych  

c. Jeżeli mimo zastosowania reguł określonych w ust. a, b nadal nie można ustalić kolejności,  

o wyższej pozycji w tabeli decydują mecze pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.  

5. Spotkania rozgrywane będą do dwóch wygranych setów, każdy rozgrywany do 11 pkt. 

6. Przy wyniku 1: 1 w setach rozegrany zostanie dodatkowy set do 7 pkt. 
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7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Zawodnicy zajmujący miejsca I – III otrzymują medale – w każdej kategorii wiekowej. 

2. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla zawodników z miejsc I – III - w każdej kategorii wiekowej. 

3. Stosowanie innych wyróżnień, nagród itp. ustala organizator, uwzględniając własne możliwości 

finansowe. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS. 

2. Wszelkie sprawy sporne, których nie opisuje regulamin, rozstrzygane są zgodnie z przepisami PZTS 

przez przedstawiciela organizatora zawodów. 

3. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi osoby uprawiające rekreację ruchową winny posiadać ważne 

badania lekarskie potwierdzające możliwość udziału w rozgrywkach. 

4. W przypadku braku odpowiednich badań lekarskich, każdy pełnoletni zawodnik biorący udział  

w rozgrywkach ponosi za siebie odpowiedzialność a za małoletnich rodzic musi wyrazić zgodę.  

5. Zawodnicy biorący udział w I Turnieju Tenisa Stołowego w ramach „I Małopolskiego Turnieju 

Wsi Dębno 2021” nie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, zawodnicy 

ubezpieczają się na własny koszt. 

6. Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników. Każdy 

z uczestników bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.  

7. Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników. Każdy 

z uczestników bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność (a uczestnicy 

niepełnoletni na podstawie oświadczenia/ zgody rodzica/ opiekuna prawnego – załącznik nr 2 do 

regulaminu). 

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go podczas 

rozgrywek.  

9. Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do zachowywania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do 

poleceń organizatorów.  

10. Za rzeczy zagubione podczas turnieju organizator nie odpowiada.  

11. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas turnieju. 

12. Organizatorzy informują, że na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i 

spożywania alkoholu.  

13. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczeni 

do rozgrywek.  

14. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych 

organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i 

promocyjnych imprezy. 

15. Zawodnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru 

wizerunku, nazwiska, zdjęć z ligi, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie 

i w przyszłości na całym świecie.   

16. Organizator nie zapewnia transportu na i z turnieju.  

17. Organizator zapewnia obsługę medyczną i sędziowską. 
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18. Uczestnicy turnieju są zobowiązani w związku ze stanem epidemii Covid-19 do przestrzegania 

obostrzeń aktualnie obowiązujących zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 

2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. zm.) oraz stosowania się do poleceń 

organizatorów. 

19. Organizator zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i 

zasad gry.   

20. W razie wątpliwości i pytań wszelkie informacje proszę kierować na adres poczty elektronicznej: 

biuro.debinskiepasje@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do regulaminu : 

1) ZAŁĄCZNIK nr 1 - ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO w kategorii od 18 – wzór 

2) ZAŁĄCZNIK nr 2 - ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO w kategorii poniżej 18 – 

wzór 
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Informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie Pasje”, Wola 

Dębińska 240, 32-852 Dębno, tel. 502 139 574, e-mail: biuro.debinskiepasje@gmail.com   

2. Organizator Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie Pasje” oraz współfinansujących Województwo 

Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Gmina Dębno będą przetwarzać dane osobowe 

uczestników w celu organizacji oraz przeprowadzenia Turnieju. 

3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gminy Dębno „Dębińskie 

Pasje” sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno, tel. 502 139 574, e-mail: 

biuro.debinskiepasje@gmail.com 

4. Celem zbierania danych jest możliwość wzięcia udziału w I Turnieju Tenisa Stołowego w ramach „I Małopolskiego Turnieju 

Wsi Dębno 2021” dalej zwanym Turniejem. 

5. Uczestnik Turnieju oraz opiekun prawny uczestnika poniżej 18 roku życia ma prawo dostępu do treści danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w Turnieju. 

7. Dane uczestników Turnieju oraz opiekuna prawnego uczestnika poniżej 18 roku (imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość i 

województwo zamieszkania, wizerunek) będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie 

Art. 9 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane udostępnione przez Uczestnika Turnieju nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość i województwo zamieszkania, wizerunek) nie będą udostępniane 

podmiotom trzecim – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

11. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość i województwo zamieszkania, wizerunek) będą przechowywane 

wyłącznie do 31 grudnia 2022, o ile z odrębnych przepisów nie wynika dłuższy okres ich przechowywania.  

12. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, miejscowość i województwo zamieszkania, wizerunek) będą przechowywane w 

siedzibie Administratora. 
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