
 

REGULAMIN 

V Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego ŚlOIIB Katowice 2022 

pod patronatem Przewodniczącego ŚlOIIB 

1. CEL: 

Popularyzacja gry w tenisa stołowego. 

Pobudzenie do aktywności. 

Integracja środowiska. 

Promocja osób z uprawnieniami budowlanymi. 

Promocja Samorządu Zawodowego. 

2. ORGANIZATORZY: 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Adama 1b Katowice 

Placówka Terenowa ŚlOIIB ul. 3-go Maja  Bielsko-Biała 

3. TERMIN I MIEJSCE: 

Turniej odbędzie się w Katowicach 

Rozpoczęcie turnieju o godz 14:00 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

W turnieju mogą brać udział  osoby posiadające uprawnienia budowlane i będące członkami  

ŚlOIIB 

Osoba indywidualna wypełnia Indywidualną Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1). 

Karty należy dostarczyć osobiście, poprzez  pocztę e-mail na adres: ptbielsko@slk.piib.org.pl 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia  20 maja 2022 roku. Każda Placówka Terenowa 

może zgłosić maksymalnie 4 osoby do turnieju.  

Osoby biorące udział w turnieju powinny potwierdzić swoją obecność w dniu turnieju 15 minut 

przed turniejem. 

W przypadku uzasadnionej nieobecności zgłoszonego wcześniej zawodnika w  dniu zawodów 

dopuszcza się zgłoszenie w zastępstwie przez placówkę terenową, nowego zawodnika wraz z 

uzupełnieniem Karty Zgłoszenia. 

Na zawodnika przy stole czeka się 5 minut, gdy ten się nie stawi wygrywa walkowerem 

zawodnik będący przy stole. 

Każda osoba uczestnicząca w turnieju czyni to na własną odpowiedzialność. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 

uczestników podczas trwania zawodów. 

Uczestnicy nie są objęci przez Organizatorów żadnym dodatkowym ubezpieczeniem. 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

Udział w turnieju oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku niezbędnych do przeprowadzenia turnieju i działań promocyjnych Organizatorów. 

Każdego zawodnika obowiązuje niniejszy Regulamin. 



 

Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga Sędzia Główny i Organizatorzy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu. 

5. KONKURENCJE: 

Turniej rozgrywa się indywidualnie . 

System rozgrywek – w zależności od ilości zawodników (pucharowy lub do dwóch 

przegranych) 

Rozgrywany jest w kategorii open: 

Klasyfikacja odbywa się za pomocą wyników uzyskanych indywidualnie przez zawodników 

Do klasyfikacji ( Placówki Terenowe) drużynowej liczą się punkty zdobyte przez dwie pierwsze 

osoby.  

Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy PZTS 

6. UBIÓR I SPRZĘT SPORTOWY: 

Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. 

Zawodnicy  korzystają z prywatnych rakietek. 

Organizatorzy nie zapewniają zawodnikom rakietek . 

7. SET I MECZ: 

Set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy zdobędzie 11 punktów, oprócz stanu gdy 

obaj zawodnicy zdobędą po 10 punktów, wtedy set będzie wygrany przez pierwszego zawodnika, 

który w trakcie gry uzyska prowadzenie 2 punktowe. 

Każdy mecz trwa do trzech wygranych przez zawodnika setów. 

8. NAGRODY 

Organizatorzy przewidują nagrody dla zawodników, którzy zajęli  I, II i III miejsce. 

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: 

Janusz Kozula 506 312 235 , Józef Kluska 692 274 036, PT B-B , tel.33-810 04 74 

Sędzia Główny zawodów Wojciech Kaptur tel. 602 603 213 

10. OSOBA  ODPOWIEDZIALNA za przekazanie wydruków do Organizatora 

– Wojciech Kaptur tel. 602 603 213 

 

 

       Organizatorzy 

 

 

 

 

 



 

 

załącznik nr 1 

 

INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 

V  Amatorski Turniej Tenisa Stołowego 

Katowice 28 maja  2022 r.  

pod patronatem Przewodniczącego Rady ŚlOIIB 

Zgłaszam swój udział w V  Amatorskim Turnieju Tenisa Stołowego. 

 

………………………………………………….. ……………………………………………………. 

 (imię i nazwisko)                 ( Placówka Terenowa) 

 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 (adres zamieszkania) 

 

…………………………………………. 

 (telefon kontaktowy 

 

 

 

 

………………………… 

 (czytelny podpis) 

 

 


