
REGULAMIN 
 

Otwartych Mistrzostw Żnina w tenisie stołowym 

2022/2023 
 
1. ORGANIZATOR 

1.1. Miejski Ośrodek Sportu w Żninie; 

1.2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie. 
 

2. CEL TURNIEJU 

2.1. Popularyzacja tenisa stołowego; 

2.2. Aktywne spędzanie czasu wolnego; 

2.3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych. 
 

3. TERMIN I MIEJSCE 

3.1. Cykl zawodów składać się będzie z ośmiu turniejów podzielonych na dwie rundy  jesień -wiosna, 

które rozegrane zostaną. 

3.2. Pierwszy turniej odbędzie się 18 września (niedziela). Terminy kolejnych zostaną ustalone 

podczas poszczególnych turniejów po konsultacji z uczestnikami i opublikowane na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie oraz profilu na Facebooku. 

3.3. Turnieje odbywać się będą w  hali sportowej lub sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Żninie przy ul. Wandy Pieniężnej 19. 
 

4. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO 

4.1. Zgłoszenia chęci uczestnictwa przyjmowane będą w miejscu zawodów (od godz. 9:00). Pierwsze 

mecze rozpoczynają się o godz. 9:30 

4.2. Zawodnicy uczestniczą w turniejach na własny koszt i odpowiedzialność (mają prawo do 

ubezpieczenia się we własnym zakresie). 

4.3. Uczestnicy turniejów zobowiązani są do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, 

obuwie sportowe miękkie itp.). 

4.4. Od uczestników pobierane będzie wpisowe w wysokości   20 ,00 zł / osobę. Z opłaty zwolnieni 

są zawodnicy do 18. roku życia. 
 

5. KATEGORIE WIEKOWE 

5.1. Mężczyzn,  

5.2. Kobiet,  

5.3. Dzieci i młodzieży szkolnej. 

 
6. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY 

6.1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości uczestników, zostanie ustalony i podany przed 

rozpoczęciem gier. 

6.2. Aby zawody w danej kategorii zostały rozegrane, wymagane jest zgłoszenie się co najmniej 

4 zawodników lub zawodniczek. 

6.3. Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt. 

6.4. Zawodnicy sami sędziują swoje pojedynki, końcowy wynik zgłaszając Sędziemu Głównemu. 

 
 
 
 
 
 
 



7. WYNIKI I KLASYFIKACJA 

7.1. W przypadku rywalizacji systemem grupowym, zawodnik za zwycięstwo  3:0 lub 2:0 wygrany 

otrzymuje 3 pkt., przegrany 0 pkt., za zwycięstwo 2:1 - 2 punkty wygrany, 1 punkt przegrany. 

7.2. kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów. 

7.3. W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej zawodników o wyższym miejscu 

decyduje wynik bezpośredniego pojedynku, w dalszej kolejności różnica setów wygranych i 

przegranych. 

7.4. Za każdy rozegrany turniej zawodnicy otrzymywać będą punkty w zależności od zajętych miejsc. 

7.5. Do klasyfikacji generalnej każdemu zawodnikowi zaliczonych zostanie siedem najlepszych 

wyników spośród ośmiu rozegranych turniejów. 

7.6. Punkty za poszczególne miejsca przyznawane będą w następujący sposób: 

I miejsce - 25 punktów; 

II miejsce - 23 punkty; 

III miejsce - 21 punktów; 

IV miejsce - 20 punktów; 

V miejsce - 19 punktów; 

VI miejsce - 18 punktów; 

VII miejsce - 17 punktów; 

VIII miejsce - 16 punktów; 

IX miejsce - 15 punktów; 

X miejsce - 14 punktów; 

XI miejsce - 13 punktów; 

XII miejsce - 12 punktów; 

XIII miejsce - 11 punktów; 

XIV miejsce - 10 punktów; 

XV miejsce - 9 punktów; 

XVI miejsce - 8 punktów; 

XVII miejsce - 7 punktów; 

XVIII miejsce - 6 punktów; 

XIX miejsce - 5 punkty; 

XX miejsce - 4 punkty; 

XXI miejsce - 3 punkty; 

XXII miejsce - 2 punkty; 

wszyscy pozostali  - 1 punkt. 

 
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)  

8.1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informujemy, że: 

• administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu z siedzibą przy ul. Gnieźnieńskiej 7, 

88-400 Żnin (e-mail: sekretariat@mos.gminaznin.pl, tel: 52 30 20 705) prowadzący działalność 

zgodnie ze swym statutem. 

• z inspektorem ochrony danych Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie można kontaktować się poprzez 

adres e-mail: iod@oin.info.pl 

• dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Rozgrywek „Otwarte Mistrzostwa Żnina w tenisie 

stołowym 2022/2023” , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

• ma Pan/i prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



• ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. 

• podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 

udziału w ww. Rozgrywkach. 

 
 

9. ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

9.1. Obsługę sędziowską (Sędzia Główny) i techniczną; 

9.2. Nagrody w postaci medali oraz pucharów dla najlepszych zawodników po ostatnim turnieju. 
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zostawione w szatni. 

10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie oraz zobowiązuje się o 

nich poinformować podczas odprawy technicznej przed rozpoczęciem gier. 

10.3. Za zniszczenia sprzętu i infrastruktury hali sportowej odpowiadają zawodnicy. 

10.4. Zabrania się przebywania na terenie hali osób pod wpływem alkoholu i innych środków 

odurzających, jak również spożywania alkoholu, narkotyków i palenia tytoniu w miejscu 

zawodów. 

10.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 
 

 


