
REGULAMIN  

TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO 

III GRAND PRIX WOLI 
 

 

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Aktywny Kasprzak 

I. 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. 
 

II. Termin i miejsce: 

Zawody są rozegrane w Zespole Szkół nr 36 im Marcina Kasprzaka ul 

Kasprzaka 19/21 w 4 edycjach – Wiosna (kwiecień 2022), Lato (czerwiec 

2022), Jesień  (wrzesień 2022), Zima ( listopad 2022). 

Szczegółowe terminy zawodów będą podawane na 

stroniewww.aktywnykasprzak.org 

 

III Wstęp na turniej jest bezpłatny. Turniej rozgrywany jest na poziomie 

województwa mazowieckiego. 

 

III. Kategorie: 

Turniej rozgrywany będzie w 7 kategoriach w grach pojedynczych: 

SZKOŁY PODSTAWOWE – KADET (do 11 lat) 

SZKOŁY PODSTAWOWE - MŁODZIK (12 - 15 lat) 

SZKOŁY  ŚREDNIE (16 - 19 lat) 

KOBIETY (20 – 39 lat) 

KOBIETY PLUS (40 lat i więcej) 

AMATOR (mężczyźni 20 - 59 lat) 

ZAWODNIK  (mężczyźni powyżej 20 lat, aktualni lub byli zawodnicy klubowi) 

WETERAN (60 lat i więcej) 

 

VI. Turniej Grand Prix Wola znajduje się na liście Kuratorium 

Mazowieckiego w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych” 

(pozycja 207) na rok szkolny 2021/2022.  

Dotyczy kategorii SZKOŁY PODSTAWOWE: w przypadku umieszczenia 

turnieju w w/w wykazie za rok szkolny 2022/2023 (informacja zostanie podana 

w 2023 roku) organizator wystawi zaświadczenie dla zawodniczek lub 

zawodników, którzy w edycji JESIEŃ i edycji ZIMA zajęli miejsca 1-3 . 

Zaświadczenie to umożliwi dokonanie wpisu  na świadectwo przed dyrektora 

szkoły.  



 

V. Zgłoszenia do turnieju. 

Zgłoszenie uczestnictwa on-line na stronę www.aktywnykasprzak.org 

Osoby pełnoletnie -  przy zgłoszeniach należy uzupełnić oświadczenia i zgody 

do turnieju. 

 

W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenia i zgody należy dostarczyć w 

dniu rozgrywania turnieju do biura zawodów. Druk do pobrania ze strony 

aktywnykasprzak.org. 
 

O przyjęciu na listy główne w danej kategorii  decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zawodnik zostanie poinformowany o przyjęciu do listy głównej lub listy 

rezerwowej w mailu zwrotnym na podany w zgłoszeniu adres. 

 

Zapisy wyłącznie do własnej kategorii wiekowej. W przypadku zapisania się do 

dwóch kategorii zawodnik zostanie usunięty z list obu kategorii. 

 

VI. Warunki uczestnictwa: 

a) wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy i własne rakietki, 

b) sprawdzanie listy obecności i losowanie miejsc – 5 minut przed startem 

kategorii 

c) sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny, 

d) uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów 

ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju, 

e) ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny, 

f) organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy 

zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. 

 

VII. System rozgrywek: 

DZIEŃ PIERWSZY - rozgrywki w 3 kategoriach wiekowych Kadet, Młodzik , 

Szkoła Średnia,  

DZIEN DRUGI – rozgrywki w 4 kategoriach wiekowych z podziałem na płeć: 

Senior, Zawodnik, Amator, Kobieta, Kobieta Plus. 

1.  Etapy rozgrywek: 

a).  grupowy (mecze każdy z każdym, rozgrywane do dwóch setów, z grupy 

wychodzi dwóch najlepszych zawodników do fazy pucharowej)  

b.) pucharowy (przegrany zawodnik odpada, mecze półfinałowe i finałowe 

rozgrywane do trzech setów). 
 

Informacja o szczegółowym planie rozgrywek z wyszczególnieniem  

godzin rozgrywek zostanie podana osobno do każdej edycji oraz 

przesłana mailowo do zawodniczek i zawodników. 

http://www.aktywnykasprzak.org/


 

VIII. ZWYCIĘZCY 

Zwycięzcami w każdej edycji turnieju są zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1-3. 

Zwycięzcy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe w poszczególnych edycjach 

turnieju III GRAND PRIX WOLI.  

W kategoriach SZKOŁY PODSTAWOWE zwycięzcy otrzymują ponadto 

dyplomy i zaświadczenia do szkół. 

 

Informacje o zwycięzcach poszczególnych edycji będą podane na stronie 

www.aktywnykasprzak.org (zwycięzcy turniejów z poprzednich lat podawani są 

w komunikatach końcowych zakończonych turniejów GRAND PRIX WOLI w 

zakładce ARCHIWUM). 

 

IX. Statuetki dla najlepszych zawodników. 

W całym cyklu GRAND PRIX WOLI przewidziane są statuetki dla najlepszego 

zawodnika w danej kategorii – wymagania to uczestnictwo we wszystkich 4 

edycjach oraz zajęte miejsca.  

Fundatorem pucharów i nagród jest Dzielnica Wola oraz Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego. 
 

 

IX. Pozostałe informacje organizacyjne. 

1. Sędzia główny zapewnia sędziów liczących punkty.  

2. Za rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów  

organizator nie bierze odpowiedzialności. 

3. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia 

tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego 

regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również 

odwołania zawodów. 

6. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo 

podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał sędzia główny turnieju. 

7. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego: 

aktywnykasprzak2020@gmail.com 
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