
Regulamin Powiatowego Cyklu Turniejów w Tenisa 
Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego 
 
 
   
 
1. CEL TURNIEJU  

▪ Celem Turnieju jest popularyzacja tenisa 
stołowego oraz aktywnego spędzania czasu wśród 
mieszkańców powiatu Mińskiego oraz okolic. 

 

2. ORGANIZATORZY 
▪ Turniej organizowany jest przez Stowarzyszenie Sport4Kids oraz  Gminny Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi po 
jednym przedstawicielu Stowarzyszenia Sport4Kids i Dyrektor GOSiR w Dębem 
Wielkim.  

 
 
 
3. UCZESTNICY  

▪ Do wzięcia udziału w Turnieju uprawnione są osoby grający amatorsko w tenisa 
stołowego (nie grających w lidze PZTS w aktualnym sezonie rozgrywkowym) . Do 
rywalizacji zapraszamy wszystkich zawodników nie zrzeszonych.  

▪ Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest brak przeciwwskazań lekarskich, strój 
sportowy oraz obuwie na zmianę, na białej podeszwie (nie robiące śladów na 
sportowej podłodze). W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest zgoda 
rodzica/opiekuna. 

 
4. PRZEBIEG TURNIEJU 
 
▪ Turnieje  Tenisa  Stołowego  odbędą się w dniach:  

a) 16 października 2021 
b) 20 listopada 2021 
c) 11 grudnia 2021 

w hali sportowej w Dębem Wielkim przy ul. Warszawskiej 78B (wejście od str. Ul. Braci 
Tabiszewskich) 
Czas rozpoczęcia Turnieju ustalono na godzinę 09.00.  

▪ W godzinach między 9:00 a 9:55 w każdym z dni wskazanych w lit. a)-d) odbędą się 
zapisy oraz weryfikacja zawodników.   

▪ Czas zakończenia Turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników.  
▪ Godziny rozgrywania poszczególnych rund i meczów ogłoszą Organizatorzy w trakcie 

Turnieju. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS i 
postanowieniami Organizatorów Turnieju. Sędziowie są wyznaczeni przez 
Organizatorów. Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga 
Organizator lub Sędzia Główny Turnieju.  

▪ Turniej rozgrywany jest systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników 
(pucharowym, grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym).  

▪ O wyborze systemu decyduje Organizator po przyjęciu listy uczestników.  
▪ Turniej rozgrywany będzie w grze pojedynczej w kategoriach: 

 
a) Dzieci ze szkół podstawowych z kl. I-III (rocznik: 2012-2014) 
b) Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2009-2011) 
c) Chłopcy ze szkół podstawowych z kl. VII- VIII (rocznik: 2007-2008) 
d) Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. IV-VI (rocznik: 2009-2011) 
e) Dziewczęta ze szkół podstawowych z kl. VII-VIII (rocznik: 2007-2008) 
f) OPEN Kobiet (rocznik: 2006 i starsze) 
g) OPEN Mężczyzn (rocznik: 2006 i starsi)



 
- NAGRODY  

o Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii otrzymają 
dyplomy i pamiątkowe puchary.  

o Uczestnicy najmłodszej kategorii: dzieci z roczników 2012-2014 otrzymają 
pamiątkowe medale za udział w turnieju.  

o Najmłodszy zawodnik turnieju z rąk organizatora otrzyma pamiątkową statuetkę.  
o Tytuł najbardziej doświadczonego zawodnika oraz pamiątkowa statuetka 

przypadną osobie, której data urodzenia będzie najniższa. 

o Przyznawane nagrody nie kumulują się.  
 

 

 

o POSTANOWIENIA DYSCYPLINARNE  
- Uczestnik Turnieju zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Turnieju 

oraz Regulaminu Hali Sportowej. 
- Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania obiektu hali sportowej i sprzętu 
sportowego.  

- Zawodnik może być ukarany za niesportowe zachowanie utratą punktów, 
dyskwalifikacją z meczu oraz wykluczeniem z Turnieju. O karze decyduje odpowiednio 
Sędzia Główny Turnieju lub Komitet Organizacyjny. 

 

 

 
o UWAGI TECHNICZNE  

▪ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu 
sportowego.  

▪ Uczestnik ma prawo rozgrywać mecze własną rakietą lub skorzystać ze sprzętu 
udostępnionego przez Organizatora  

▪ Zawodnik odpowiada za sprzęt udostępniony przez Organizatorów i uszkodzony z winy 
zawodnika.  

▪ Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów. Organizator może zdecydować o 
skróceniu meczów eliminacyjnych do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 
punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron 
set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron. 

 

8. WARUNKI REŻIM SANITARNY ZWIĄZANY Z PANDEMIĄ COVID-19 
Zawodnicy proszeni są aby zachowywać rygor sanitarny wynikający z przepisów prawa 
tzn. wchodząc i wychodząc z obiektu sportowego każdego gracza obowiązuję 
dezynfekcja rąk, nie gromadzenia się za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących lub 
gospodarujących, w tym bezpieczny dystans społeczny tzn. minimum 1,5 m. Podczas 
poruszania się poza salą gimnastyczną prosimy zakładać maseczki oraz zalecamy 
zachowanie bezpiecznego dystansu tzn. minimum 1,5 m. 
Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania zachowania powyższych zaleceń, a w 
przypadku niestosowania się uczestników oraz widzów do rygorów sanitarnych 
wynikających z niniejszego Regulaminu oraz tych obowiązujących na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w pierwszej kolejności będą proszeni o 
zastosowanie się do tych rygorów i przepisów, a jeśli to nie poskutkuje, organizatorzy 
będą zgłaszać te przypadki Policji. 
Zawody odbędą się bez udziału publiczności.  
 
 
 

9. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TERMINU ZAWODÓW SPORTOWYCH Z TYTUŁU DZIAŁANIA "SIŁY 
WYŻSZEJ" 



Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyny żałoby 
narodowej, działania siły wyższej lub rozporządzenia administracyjnego. O 
ewentualnym odwołaniu turnieju tenisa stołowego organizator poinformuje 
uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na FB GOSiR Dębe Wielkie. 

W sytuacji konieczności odwołania turnieju, zawody zostaną zorganizowane w 
pierwszym możliwym terminie.  

Klauzula informacyjna 

• Administratorem danych osobowych jest: 

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim (ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe 

Wielkie) reprezentowany przez Dyrektora Rafała Wtulicha; 

 

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Gminnego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji  w Dębem Wielkim  iod.debewielkie@edukompetencje.pl. 

• Organizacja Imprezy Sportowej pod nazwą: „Powiatowy Cykl Turniejów w Tenisa 

Stołowego o Puchar Starosty Mińskiego” wiąże się z koniecznością przetwarzania 

danych osobowych: 

a)  uczestników niepełnoletnich i ich rodziców/opiekunów prawnych takich jak: imię i 

nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa grupy/zespołu sportowego do którego należy 

uczestnik (o ile dotyczy) oraz adres zamieszkania; 

b) uczestników pełnoletnich takich jak: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa 

grupy/zespołu sportowego do którego należy uczestnik (o ile dotyczy) oraz adres 

zamieszkania; 

• Wyrażenie zgody na uczestnictwo w Imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych, które przez Współadminstratorów będą 

przetwarzane w celu przyznania nagród dla uczestników oraz promocji Gminy 

Dębe Wielkie, Powiatu Mińskiego oraz Mazowsza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. 

RODO. 

• Publikacje materiałów zawierających ewentualne wizerunki i inne informacje o 

uczestnikach Imprezy zamieszczane m.in. zdjęć, filmików na stronie internetowej 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim oraz stronach 

promujących Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim – profilu 

GOSiR na Facebook’u, są zależne od ewentualnego wyrażenia zgody– bez takiej 

zgody GOSiR  nie będzie mógł opublikować np. wizerunku uczestników, ale sam 

udział w Imprezie będzie możliwy. 

• Administratorem danych osobowych publikowanych na portalu Facebook jest 

Gminny Ośrodek Sportu i rekreacji w Dębem Wielkim. 

• Administratorem wszystkich danych osobowych publikowanych na portalu 

Facebook w Unii Europejskiej jest Facebook Ireland Limited (europejski oddział 

firmy Facebook) z siedzibą w Irlandii. W sprawach związanych z przetwarzaniem 

danych przez firmę Facebook należy kontaktować się bezpośrednio z nią. 

mailto:iod.debewielkie@edukompetencje.pl


• Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, narusza przepisy RODO. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia 

udziału w Imprezie organizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Dębem Wielkim 
 
Dębe Wielkie, 13 września 2021 r. 

 


