
REGULAMIN BEŁCHATOWSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

ORGANIZATORZY: 

Ludowy Klub Sportowy w Bełchatowie 

Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie 

Miasto Bełchatów 
 

TERMIN I MIEJSCE: 

Turniej odbędzie się dnia 12.11.2022 r. (sobota) w Hali „Energia”, ul. H. Dąbrowskiego 11a                        

w Bełchatowie. 

Kategoria OPEN dla kobiet i mężczyzn.  
 

PROGRAM TURNIEJU: 

Losowanie – godz. 9.00. 

Otwarcie i rozpoczęcie Turnieju – godz. 10.00. 

Zakończenie rozgrywek – przewidywane o godz. 15.00. 
 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: andrzejnitek@poczta.onet.pl                                                          

lub zgłosić telefonicznie: 509 028 616 – Andrzej Nitek. 

Limit uczestników wynosi: 299 osób. 
 

ZAWODNICY: 

Prawo startu w Turnieju mają zawodnicy II, III, IV, V ligi oraz niezrzeszeni w klubach. 

Ubezpieczają się we własnym zakresie. 

Zawodnicy do lat 23 zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie. 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ROZGRYWEK:  

Turniej rozegrany zostanie na 8 stołach, zgodnie z przepisami PZTS.  

Ostateczny system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych osób i zostanie ustalony                  

w dniu Turnieju.  
 

NAGRODY: 

W kategorii kobiet i mężczyzn: 

- za zajęcie I miejsca – puchar, medal oraz bon o wartości 500 zł do zrealizowania w sklepie Modest  

- za zajęcie II miejsca – puchar, medal oraz bon o wartości 400 zł do zrealizowania w sklepie Modest  

- za zajęcie III miejsca – puchar, medal oraz bon o wartości 300 zł do zrealizowania w sklepie  

Modest  

- za zajęcie IV miejsca – bon o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepie Modest  

- za zajęcie V miejsca – bon o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepie Modest 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

Za przyjazd, wyjazd i pobyt na Turnieju uczestnicy odpowiadają indywidualnie,                                          

a w przypadku dzieci i młodzieży niepełnoletniej odpowiadają opiekunowie. 
 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione przez 

uczestników podczas trwania Turnieju.  
 

Szatnia służy jedynie jako przebieralnia.  
 

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać obuwie zmienne, sportowe. 
 

Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator                           

i sędzia główny Turnieju.  
 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.  
 

Kierownik turnieju: Tadeusz Książczyk, tel.: 604 88 66 77. 
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