
                                                                                                  
 

REGULAMIN TURNIEJU  
GRAND PRIX WOLI w TENISIE STOŁOWYM 

 
 
 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Aktywny Kasprzak, 
                             Urząd Dzielnicy Wola 
 

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 zostaną rozegrane w Zespole Szkół nr 36 im Marcina 
Kasprzaka przy ul. Kasprzaka 19/21 w Warszawie w 3 etapach:  
- 3 października 2020 - edycja Lato 
- 7 listopada 2020 - edycja Jesień  
- 21 listopada 2020 - edycja Zima 
 
 

3. Organizacja turnieju. 
Turniej rozgrywany będzie w czterech kategoriach wiekowych: 

• szkoły podstawowe (10-14 lat)  

• szkoły średnie (15 – 19 lat)  

• dorośli (20-59) 

• senior (60+). 
Miejsca punktowane/zwycięskie określa pkt. 4 ust. d 
 



Zapisać się należy wyłącznie do własnej kategorii wiekowej. W 
przypadku zapisania się do dwóch kategorii zawodnik zostanie 
usunięty z list obu kategorii. 
 

W  związku z sytuacją epidemiczną każda kategoria rozgrywana 
będzie oddzielnie. 
O szczegółowych godzinach rozgrywek poinformujemy w osobnym 
komunikacie (patrz pkt 4c). 
 

4 System rozgrywek: 
 

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych, 
b) pojedynki rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w tenisa 
stołowego PZTS, 
c) czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych 
uczestników. 
d) Miejsca zwycięskie to wyłącznie miejsca 1-3 w każdej kategorii 
wiekowej. 
Nie przyznaje się wyróźnień, tytułu finalisty oraz tytułu laureata. 
 

5. Zgłoszenia i losowanie: 
a) Zgłoszenie uczestnictwa w turnieju przyjmowane są – wyłącznie 
elektronicznie.  
W dniu zawodów należy dostarczyć wypełnione i podpisane 
oświadczenia. 
 

 Linki do zapisów i oświadczenia do wydrukowania: 
 na stronie http://www.aktywnykasprzak.org/grand-prix-woli/ 
 

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 pół godziny przed rozpoczęciem turnieju. 
6. Zasięg turnieju: 
W Turnieju Grand Prix Woli mogą startować zawodnicy ze szkół i 
klubów oraz amatorzy wyłącznie z Województwa Mazowieckiego 
 

7. Warunki uczestnictwa: 

http://www.aktywnykasprzak.org/grand-prix-woli/


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.  
 

8. Nagrody – dla miejsc 1-3 z poszczególnych kategorii wiekowych – 
puchary i nagrody rzeczowe. 
9. Wyniki - po każdej z edycji oraz po zakopńczeniu całego Grand Prix 
udostępnione zostaną na stronie organizatora 
www.aktywnykasprzak.org 
 
 
 
 

Turniej jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego 

Warszawy - Dzielnicy Wola. 

 

http://www.aktywnykasprzak.org/

