
Regulamin cyklu turniejów Grand Prix Zawiercia  

w tenisie stołowym 

maj 2019 

 

1. Celem turniejów jest popularyzacja tenisa stołowego oraz pozyskiwanie nowych 

sympatyków tej dyscypliny sportowej. 

 

2. Organizatorem cyklu turniejów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu.  

 

3. Miejscem rozgrywania turniejów jest hala OSiR III (wymiennikownia)                       

ul. Piłsudskiego 73a. 

 

4. Turnieje będą rozgrywane w następujące dni: 6, 13, 20, 27.05.2019 od godz. 17:00     

w trzech kategoriach:  

- Klasy I – IV Szkół Podstawowych 

- Klasy V – VIII Szkół Podstawowych  

- OPEN (Amatorzy i zawodnicy do 3 ligi włącznie) 

 

5. Zgłoszenia prosimy wysłać SMSem pod numer telefonu 724110413 (imię i 

nazwisko oraz kategoria).  

 

6. System rozgrywania oraz przepisy i regulamin turnieju : 

a) mecze będą rozgrywane systemem do trzech lub dwóch wygranych setów (decyduje 

organizator w dniu turnieju) i dwóch przegranych pojedynków oraz do trzeciego 

miejsca włącznie od tyłu drabinki turniejowej. 

b)  w rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy PZTS 

 

7.  Klasyfikacja po każdym turnieju publikowana będzie na stronie http://osir.net.pl/ 

według następującej punktacji: 

 

Miejsce Punkty 

1 32 

2 30 

3 29 

4 28 

5-6 24 

7-8 20 

9-12 16 

13-16 12 

17-24 8 

25-32 4 

 



7.  Po zakończeniu cyklu turniejów zostanie sporządzona końcowa klasyfikacja 

(obejmująca wszystkie turnieje) publikowana na stronie OSiR, a zwycięzcy otrzymają 

dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. 

 

8.  Sprawy organizacyjne : 

- wszystkich uczestników turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe 

- w zależności od ilości uczestników turnieju organizator zastrzega sobie zmiany w 

regulaminie zawodów 

- ubezpieczenie we własnym zakresie 

 

9. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych z art. 13 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Zawierciu, z siedzibą przy ul. Moniuszki 10 

- dane osobowe w tym wizerunek uczestników imprezy przetwarzane będą w celu 

prawidłowej realizacji imprezy oraz dokumentacji założeń imprezy w tym m.in.:  

prowadzenia rejestracji uczestników w tym list uczestników indywidualnych, 

dokumentacji wyników w tym osiągnięć zwycięzców, działań promocyjnych 

organizatora poprzez publikacje na stronach internetowych, forach społecznościowych 

i innych mediach tradycyjnych i elektronicznych o wydźwięku publicznym. Ponadto 

w/w dane mogą być wykorzystane w materiałach promocyjnych administratora w tym 

np. foldery reklamowe, kalendarze, publikacje reklamowe, informatory, spoty 

reklamowe, filmy audio-video i inne, i będą przechowywane do momentu wniesienia 

sprzeciwu, 

- zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych i akceptacją powyższego regulaminu 

- podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie skutkować będzie 

niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu.  

  

 

 


