
 

   

                           

 

 

 

REGULAMIN 

 

II MEMORIAŁU im. EDMUNDA MACKIEWICZA 

zaliczanego również do 

I GRAND PRIX PODLASIA WETERANÓW 

w tenisie stołowym 

 

Sokółka  - 14.10. 2018r. (niedziela) 

 

1. Organizator: 

• Urząd Miejski w Sokółce 

• Starostwo Powiatowe w Sokółce 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce 

• Sokólski Klub Tenisa Stołowego 

• OSiR Sokółka 

• Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

 

       

2. Patronat honorowy  

   Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w  Warszawie 

 

3. Termin i miejsce 

 14. 10.2018r.(niedziela) godz. 10.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce ul. Szkolna 2  

 

4. Kategorie wiekowe wspólne dla kobiet i mężczyzn 

• wszyscy chętni  do 60 lat 

• weterani   61 lat i więcej 

 

5. Konkurencje 

• turniej indywidualny kat. do 60 lat (rocznik 1958 i młodsi) 

• turniej indywidualny kat.  61 lat  i więcej (rocznik 1957 i starsi) 

• turniej deblowy open 

 

6. Program turnieju 

• do godz. 9.30 – potwierdzenie udziału w zawodach 

• godz.10.00 – uroczyste otwarcie 

• godz. 10:15 – początek gier  

 

7. System gier 

W grach indywidualnych grupowo – pucharowy lub pucharowy do 2 przegranych meczy w 

zależności od ilości zgłoszonych zawodników. 

W grze deblowej – system pucharowy do 2 przegranych meczy. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek. 

 

8. Nagrody  

a) w  kategoriach indywidualnych 

• za zajęcie I –III miejsca  -  puchary, dyplomy, drobne upominki 

• za zajęcie IV VI miejsca  - statuetki,  dyplomy , drobne upominki 



• puchar dla najstarszego zawodnika, drobny upominek 

 

b) w kategorii open debli 

• za zajęcie I – III miejsca puchary, dyplomy, drobne upominki 

 

9. Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł 

 

10. Zgłoszenia do turnieju 

     Zgłoszenia imienne z podaniem grupy wiekowej  email:  podlaski@pzts.pl 

  do 12.10.2018 do godz.21:00 lub tel. 508 056 162 Anna Kurczewska  ewentualnie osobiście  

      w dniu zawodów do godz. 9:30. 

 

11. Sędziowie turnieju - Anna Kurczewska, Tadeusz Zdzienicki 

 

12. Oddzielnie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników w przedziale wiekowym 40-60 lat. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

a) Puchary, statuetki i dyplomy ufundowane przez Burmistrza  Sokółce 

b) Upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sokółce 

c) Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy (koszulka i spodenki oraz halowe obuwie 

sportowe 

d) Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki 

e) Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny 

f) Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora turnieju 

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni 

h) Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny 

i) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników 

podczas trwania zawodów.  Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność 

j) Odpowiedzialny za organizację turnieju – Krzysztof Lubecki 

 

 

mailto:podlaski@pzts.pl

