
 

 

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Gminy w tenisie stołowym  
o Puchar Wójta Gminy Dorohusk na rok 2019. 

Cele imprezy: 

1. Stworzenie możliwości sportowej rywalizacji tenisistów stołowych z gminy Dorohusk. 

2. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej stanowiącej efektywną formę rozwoju 

fizycznego. 

3. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Aktywne spędzanie czasu wolnego.                            

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Dorohusk, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, Szkoła Podstawowa w Dorohusku. 

Termin i miejsce: 

Impreza odbędzie się 2 marca 2019 r. (sobota) w Szkole Podstawowej w Dorohusku, początek o godz. 9:30. 

Warunki uczestnictwa: 

Mistrzostwa rozegrane zostaną w sześciu kategoriach: 

 młodziczki do 10 lat (dziewczęta ur. w roku 2009 i młodsze) 

 juniorki/seniorki 11 lat i więcej (kobiety ur. w roku 2008 i starsze) 

 młodzicy do 10 lat (chłopcy ur. w roku 2009 i młodsi) 

 juniorzy 11-15 lat (mężczyźni ur. w latach 2008 -2004) 

 seniorzy 16 lat i więcej (mężczyźni ur. w roku 2003 i starsi) 

 debel 16 lat i więcej (kobiety i/lub mężczyźni ur. w roku 2003 i starsi) 

W Turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

W Mistrzostwach nie mogą brać udziału zawodnicy zarejestrowani w klubach, sekcjach tenisa stołowego, 

uczestniczących w stałych rozgrywkach ligowych w tej dyscyplinie oraz posiadający licencje Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego. 

Zgłoszenia: 

Do dnia 28 lutego 2019 r. włącznie: 

 pod nr tel. 508 393 406 

 pod adresem email: kontakt@gokitdorohusk.pl 

 w siedzibie GOKiT - budynek GKS „Granica” Dorohusk (ul. Szkolna 6) 

Nagrody: 

Zwycięzcy z miejsc I - III w kategoriach - 11 lat i więcej otrzymają statuetki/puchary oraz dyplomy, zwycięzcy z 

miejsc I - III w kategoriach „młodziki” i „młodziczki” otrzymają medale oraz dyplomy. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni. 

2. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki uczestników podczas trwania 

zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność. 

4. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.    


