
Regulamin turnieju oraz regulamin korzystania z Hali sportowej (poniżej) 

W związku z organizacją w dniu 21.08.2022 r. w Rokietnica Wola,  

Wakacyjnego Turnieju Tenisa Stołowego przedstawiamy poniżej regulamin. 

 

1. Cel: 

a)    Popularyzacja tenisa stołowego.  

b)    Aktywne spędzanie czasu wolnego.  

c)    Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

2. Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 21.08.2022 roku o godzinie 9.00 w Hali Sportowej w 

Rokietnicy Woli. 

Organizatorem turnieju jest Wójt Gminy Rokietnica i LZS START CZELATYCE 

 

3. System rozgrywek i zasady gry: 

Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.  

Turniej podzielony jest na 3 kategorie: 

    A1: Zawodnicy z gminy Rokietnica - do lat 14 . 

    A2: Zawodnicy z gminy Rokietnica – powyżej 14 lat. 

    A3: OPEN – bez względu na zameldowanie oraz wiek. 

Turniej rozgrywany jest tzw. Systemem – do dwóch przegranych spotkań.  

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS.    

Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów.  

Sety rozgrywane są do 21 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 20:20  

dla jednej ze stron, set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.  

  

 4. Postanowienia końcowe: 

 a. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.  

 b. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.  

 c. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator (obowiązuje     

     regulamin PZTS).  



 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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne     

     uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

 

5. Regulamin korzystania z hali sportowej w Rokietnicy Woli:  

    Wybrane zagadnienia : 

§ 1 - Regulamin określa zasady korzystania w celach sportowych, w czasie pozalekcyjnym, z 

sali gimnastycznej w Rokietnicy Woli oraz z urządzeń będących na wyposażeniu tej sali.  

Korzystanie z sali sportowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i 

w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły. 

§ 2 -  W godzinach od 8.00 do 15.00 sala gimnastyczna udostępniona jest na realizację zadań 

dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych dla młodzieży 

uczącej się w Szkole Podstawowej. W pozostałych godzinach pomieszczenia sali 

gimnastycznej mogą być udostępniane dla zainteresowanych osób fizycznych i podmiotów 

prawnych. 

§ 10 - Osoby którym udostępnia się salę korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki 

halowe, piłki siatkowe i koszykowe itp.) Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udostępnienia 

sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu szkoły. 

§ 11 - Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadać strój 

sportowy i zmienne obuwie sportowe  

(obuwie halowe). 

§ 12 - Korzystanie z urządzeń sportowych oraz zaplecza sali gimnastycznej może się 

odbywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia 

lub opiekuna grupy. 

§ 13 - Dyrektor szkoły lub osoba 

przez niego wskazana może kontrolować prowadzone na sali zajęcia, a w razie stwierdzenia 

nieprawidłowości - przerwać zajęcia i zakazać korzystania z sali gimnastycznej. 

§ 14 - 

1. Korzystający z sali gimnastycznej odpowiadają za jej właściwy stan do chwili ukończenia 

zajęć sportowych i są zobowiązani do przestrzegania na jej terenie porządku i poszanowania 

innych osób. 

2. Szkoła (dyrektor) nie ponosi odpowiedzialności i nie odpowiada za urazy uczestników. 



3. W przypadku dokonania zniszczeń na sali sportowej w trakcie prowadzonych zajęć, osoba 

prowadząca zajęcia, kierownik grupy informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora 

wskazaną.  

§ 15 - Za szkody wynikłe w trakcie zajęć ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz 

prowadzący zajęcia i kierownik grupy. Wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sali najemca 

jest zobowiązany naprawić lub pokryć ich wartość. 

§ 16 - Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

 

Uwaga :  

        Podpisanie listy startowej automatycznie potwierdza zaakceptowanie regulaminu 

turnieju, oraz zasad korzystania z hali sportowej. 

 

 

 


