
REGULAMIN                       
 

 

I Amatorskie mistrzostwa województwa 
Łódzkiego stowarzyszeń i klubów abstynenckich 
w tenisie stołowym 

 

 
1. Cel. 

 
❖ Zintegrowanie środowiska abstynentów i członków 

ich rodzin poprzez organizacja I amatorskich 
mistrzostw województwa łódzkiego w tenisie 
stołowym  

❖ Popularyzacja aktywności fizycznej (tenisa 
stołowego), jako ważnego elementu profilaktyki uzależnienia alkoholowego 
organizacja I amatorskich mistrzostw województwa łódzkiego stowarzyszeń i klubów 
abstynenckich w tenisie stołowym, 

❖ Promocja województwa łódzkiego, w którym podejmuje się szeroki wachlarz działań, 
począwszy od działań terapeutycznych poprzez profilaktyczne 

 
 
2. Termin i miejsce rozgrywek.                                                                                 
   Turniej odbędzie się w dniu 18.09.2021  r. (niedziela) od godziny 9,30 do około godziny    
18°°. 
    Hala sportowa GOSIR w wiśniowa góra ul. Tuszyńska 113 
 
3.Organizatorzy.  
   Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina” 91-027 Łódź ul. Limanowskiego 196a 
 
Współorganizatorzy: 
RCPS w Łodzi ul. Snycerska 8 
    
4. Kategorie wiekowe.  
 
 Turniej rozgrywany będzie: 2 kategoriach wiekowych mężczyzn i 2 kategoriach kobiet  
 w zależności od ilości zgłoszonych osób. Organizator zdecyduje po wpłynięciu kart 
zgłoszeniowych.(lub 1 kategoria mężczyzn i 1 kategoria kobiet) 
             
5. System rozgrywek i przepisy gry.   
 
a/ Turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych. 
    W zależności od ilości zgłoszonych uczestników zostanie ustalony system   
    rozgrywek w dniu zawodów.  
b/ Sędziują osoby biorące udział w turnieju. Wyniki przekazują do stołu Sędziego głównego.  
  
6. Zgłoszenia.  

W zawodach mogą wziąć udział tylko Członkowie Stowarzyszeń i Klubów 
Abstynenckich (AMATORZY). 
Zawodnicy z licencjami Lig od 1 do 6 nie będą dopuszczeni do Turnieju.  

a/ Zgłoszeń uczestników dokonują Prezesi Stowarzyszeń drogą e-mailową.  



b/ Adres: e-mail; abstynenci.rodzina@neostrada.pl lub ewaizy@poczta.onet.pl 

c/ Telefony kontaktowe; 

 Tel. Stowarzyszenie 42 655 24 50 po godz. 16,00 od wtorku do piątku  

Tel. Kom.  Prezes - Ewa Izydorczyk 513 731 076.      

d/ Zgłoszenia do  06.09.2021 r.  

e/ karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń 

Abstynenckich a także na stronach Związków Regionalnych. 

 

WPISOWE OD ZAWODNIKÓW 10,00 zł PŁATNE W DNIU ZAWODÓW  

Przez Prezesa lub osobę upoważnioną. Osoby, które zgłoszą udział w Turnieju a z przyczyn 

niezależnych nie będą mogły wziąć udziału muszą to zgłosić 7 dni przed rozpoczęciem 

zawodów.  

Jeżeli zawodnik nie dopełni zgłoszenia, Prezes uiści wpisowe tak jakby  brał udział. 

 

7. Organizator zapewnia: 
 
a/ Nagrody w postaci Pucharów, za trzy pierwsze miejsca, medale okolicznościowe dla 

wszystkich uczestników Turnieju. 

b/ organizator zapewnia udostępnienie hali sportowej, stołów, siatek, piłeczek oraz szatni.   

c/ posiłek regeneracyjny – dla zawodników Turnieju. 

 

Postanowienia końcowe. 
 

• Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy oraz obuwie zmienne. 

• Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki.  

• Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. 

• Uczestnicy Turnieju są zobowiązani do zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora Turnieju. 

• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione w szatni. 

• Organizator zapewnia ubezpieczenie zawodników na turnieju.  

•  Dojazd uczestników na koszt własny. 

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

uczestników podczas trwania Turnieju. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  

• Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest ukończone 18 lat.  

 

Turniej zostanie rozegrany według przepisów Polskiego Związku Tenisa stołowego. 
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