
REGULAMIN TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO
II GRAND PRIX WOLI 2021

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Aktywny Kasprzak we współpracy z:
Urzędem Dzielnicy Wola oraz Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego

1.Cele turnieju:
a) popularyzacja tenisa stołowego,
b) aktywne spędzanie czasu wolnego,
c) integracja dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich 
umiejętności.

2. Termin i miejsce:
Zawody są rozegrane w Zespole Szkół nr 36 im Marcina Kasprzaka
ul Kasprzaka 19/21 w 4 edycjach – Wiosna (maj), Lato (czerwiec), 
Jesień (wrzesień), Zima (listopad).
Szczegółowe terminy zawodów bedą podawane na stronie 
www.aktywnykasprzak.org

3. Organizacja turnieju.
Turniej rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych:
- szkoły podstawowe (8-14 lat),
- senior (60+),
- szkoły średnie (15 – 19 lat),
- dorośli (20-59).

Zapisać się należy wyłącznie do własnej kategorii wiekowej. 
W przypadku zapisania się do dwóch kategorii zawodnik zostanie 
usunięty z list obu kategorii.
O szczegółowych godzinach rozgrywek poinformujemy w osobnym 
komunikacie.

4.System rozgrywek:
–  limit uczestników to 32 osoby, obowiązuje system pucharowy – po 
dwóch przegranych meczach zawodnik odpada z turnieju. 
W przypadku mniejszej inlości zawodników organizator zastrzega 
możliwość przeprowadzenia fazy grupowej (mecze każdy z kazdym)
W fazie eliminacyjnej mecze rozgrywane są do dwóch setów. 
Od ćwierćfinałów mecze rozgrywane są do 3 setów.



4. Zgłoszenia i losowanie:
a)  Zgłoszenie  uczestnictwa –  wyłącznie elektronicznie.  Zamykanie
listy  w  przededniu  zawodów  lub  w  momencie  zgłoszenia
maksymalnej  liczby  uczestników  (patrz:  pkt  4).  
O  przyjęciu  na  listę  główną  decyduje  kolejność  zgłoszeń.  
W  dniu  zawodów  należy  dostarczyć  wypełnione  i  podpisane
oświadczenia.

 Linki  do  zapisów  i  zgody  do  wydrukowania  na  stronie:  
     https://www.aktywnykasprzak.org

O  przyjęciu  zgłoszenia  do  listy  głównej  lub  do  listy  rezerwowej
poinformujemy w mailu zwrotnym na podany w zgłoszeniu adres.

b)  odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się  w dniu
zawodów przed rozpoczęciem turnieju.

5. Warunki uczestnictwa:
a) wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy,
b) zawodnicy muszą posiadać własne rakietki,
c) sprawy sporne wynikłe  w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia
główny i organizator,
d)  uczestnicy  turnieju  są  zobowiązani  do  przestrzegania  zasad  i
regulaminów  ustalonych  przez  gospodarza  obiektu  i  organizatora
turnieju,
e)  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za rzeczy zagubione lub
pozostawione w szatni,
f) ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny,
g)  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  kontuzje,  wypadki,
problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. 

6.Nagrody:  dla miejsc 1-3 z kategorii  wiekowych – puchary i  nagrody
rzeczowe  w  poszczególnych  edycjach  turnieju  Grand  Prix  Woli  oraz
statuetki i nagrody rzeczowe w całym cyklu Grand Prix Woli.

Turniej  Grand  Prix  Wola  znajduje  się  na  liście  Kuratorium
Mazowieckiego  w  „Wykazie  zawodów  wiedzy,  artystycznych  
i sportowych” (pozycja 39) na rok szkolny 2020/2021. 

https://www.aktywnykasprzak.org/


Fundatorem  nagród  jest  Dzielnica  Wola  oraz  Urząd  Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego.


