
Regulamin rozgrywek cyklu Grand Prix’2019/2020 w tenisie stołowym 

pod patronatem Burmistrza Miasta Ząbki. 

 

1. Na cykl Grand Prix’2019/2020 w tenisie stołowym pod patronatem Burmistrza Miasta 

Ząbki składa się 8 turniejów w dniach:  

1. 26.10.2019 r.  

2. 16.11.2019 r.  

3. 14.12.2019 r.  

4. 11.01.2020 r.  

5. 29.02.2020 r.  

6. 21.03.2020 r.  

7. 18.04.2020 r.  

8. 09.05.2020 r.  

 

2. Rozgrywki toczą się w 3 kategoriach wiekowych:  

1. Rocznik 2007. i młodsi - start godz. 9.00 

2. Rocznik 2006 - 2004 - start godz. 9.00  

3. Open ( ur. w 2003 r. i starsi). - start godz. 10.00  

 

Dodatkowo w kategorii open prowadzona będzie i nagradzana klasyfikacja na Najlepszego 

Ząbkowianina.  

Najsłabszy wynik zawodnika w całym Grand Prix w  roku nie będzie liczony do klasyfikacji 

ogólnej. 

Zawodnicy mogą brać udział w grze o punkty tylko w jednej kategorii. 

 

3. Za udział w każdym z turniejów zawodnicy otrzymują punkty wg schematu:  

1. miejsce – 25 pkt  

2. miejsce – 20 pkt  

3. miejsce – 15 pkt  

4. miejsce – 14 pkt  

5. miejsce – 13 pkt 

6. miejsce – 12 pkt 

7. miejsce – 11 pkt 

8. miejsce – 10 pkt 

9. miejsce – 9 pkt 

10. miejsce – 8 pkt 

11. miejsce – 7 pkt 

12. miejsce – 6 pkt 

13. miejsce – 5 pkt 

14. miejsce – 4 pkt 

15. miejsce – 3 pkt 

16. miejsce – 2 pkt 

17. miejsce i pozostali – 1 pkt  

 

4. Rozgrywki w poszczególnych turniejach prowadzone będą w zależności od liczby 

zawodników: systemem:  

- „każdy z każdym” przy ilości poniżej lub równej 7 zawodników; 

- „do dwóch porażek”, czyli przegrywający drugie spotkanie odpada z dalszych rozgrywek. 

przy liczbie zawodników minimum 8. 

 



5. Mecz toczy się do 2 wygranych setów toczących się do 11 punktów. Przy remisie 10:10 

mecz toczy się do przewagi dwóch punktów.  

 

6. O końcowej klasyfikacji poza miejscami 1-4 w systemie „do dwóch porażek”, o które toczą 

się bezpośrednie pojedynki, decyduje wyższe miejsce zawodnika z danej pary (i tak miejsce 5 

zajmie zawodnik, który w ćwierćfinale przegrał ze zwycięzcą, 6 zawodnik, który przegrał z 

zawodnikiem z 2 miejsca, 7 zawodnik, który przegrał z zawodnikiem z 3 miejsca itd.) 

 

7. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy P.Z.T.S.  

 

8. W kwestiach spornych, nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.  

 

9.  W Grand Prix Ząbek w tenisie stołowym biorą udział amatorzy, tj. osoby 

niezarejestrowane na listach.  

 

10. Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność (brak opieki 

medycznej).  

 

11. Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie regulaminu 

zawodów.  

 

12. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą w dzień turnieju do godziny rozpoczęcia danej 

kategorii. 

 

13. Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do zawodów wyłącznie w 

celu przygotowania i przeprowadzenia imprezy. Pragniemy Państwa poinformować, że 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. Słowackiego 21 (http://mosirzabki.pl/index.php/rodo). Państwa dane osobowe 

przetwarzane będą wyłącznie w celach:  zadań powierzonych przez Miast Ząbki, dotyczących 

organizacji imprez sportowych oraz prowadzonej w związku z tym dokumentacji 

szkoleniowej i finansowej.-prowadzenia korespondencji listowej i/lub mailowej oraz rozmów 

telefonicznych z Państwem. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania 

danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach 

promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni 

osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu 

poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Państwa dane 

osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim. Administrator 

zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Państwa osobowych przed dostępem osób 

nieupoważnionych. W każdej chwili możecie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na 

przetwarzanie danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych. 

 

 

 


