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Miejsce rozegrania: 
 Hala Sportowa Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach. 

 

Cel imprezy: 
 upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w rodzinie. 

 

Organizatorzy: 
 LUKS „FALA” Piotrawin, Parafia Rzymskokatolicka w Piotrawinie. 

 

Termin: 
 24 lutego 2013 roku godzina 14.00. 

 

Początek turnieju: 
 godzina 1400, zapisy od 1330 lub drogą elektroniczną marek@falapiotrawin.pl 

 

Kategorie: 
 I kategoria: dzieci do lat 13 + rodzic/babcia/dziadek, 
 II kategoria: młodzież od 14–18 lat + rodzic/babcia/dziadek, 
 w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, turniej będzie rozgrywany w 

jednej lub dwóch kategoriach. 
 

System gier: 
 do dwóch przegranych, z prawej strony miejsca I – II, z lewej III, 
 drużyna składa się z dziecka i z rodzica bądź babci lub dziadka, 
 zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, 

wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego, 
 mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu pojedynków pomiędzy 

rodzicami/babciami/dziadkami i dziećmi, a w przypadku remisu decyduje gra 
deblowa, 

 dzieci do lat 13 uznaje się jako te, które urodziły się w roku 2000 i wyżej, a do 
lat 18 w 1995 r. i wyżej, 



 

 

 

 

Nagrody: 
 Puchary za miejsca I – III, dyplomy za miejsca I – VIII. 

 

Wpisowe: 
 wstęp wolny. 

 

Sprawy różne: 
 uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

 opiekun prawny wypełnia oświadczenie, że dziecko jest zdolne do 

uczestnictwa w turnieju tenisowym, 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko 

lub rodzica/babcię/dziadka w trakcie trwania turnieju, 

 rodzice/babcie/dziadkowie są zobowiązani do posiadania i okazania 

organizatorom dokumentu tożsamości ze zdjęciem, 

 w przypadku, gdy dziecko nosi inne nazwisko niż jego rodzic/babcia/dziadek 

startujący, w turnieju to organizator ma prawo żądać stosownego 

zaświadczenia lub oświadczenia w trybie art. 60 k.c., 

 w czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie 

obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu o czarnych podeszwach, 

 za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności, 

 organizator nie ubezpiecza uczestników, 

 ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego 

turnieju i przedstawicieli organizatorów, 

 dodatkowe informacje www.falapiotrawin.pl i www.parafiapiotrawin.eu  

 

http://www.falapiotrawin.pl/
http://www.parafiapiotrawin.eu/
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