
Regulamin GPTS 2016/2017 

1. Grand Prix w Tenisie Stołowym o Puchar Burmistrza Wojnicza to cykl trzech turniejów, które same w sobie 
są indywidualnymi wydarzeniami. Udział we wszystkich trzech turniejach jest dodatkowo punktowany do 
klasyfikacji generalnej GPTS. 
 
2. Terminy i miejsca poszczególnych turniejów organizator podaje na stronach 

www.ukswielkawies.futbolowo.pl.  www.sport.wojnicz.pl. 
 
3. Turniej rozgrywany jest w sześciu kategoriach:  
chłopcy i dziewczęta SP,  
chłopcy i dziewczęta GIM,  
OPEN AMATOR,  
OPEN ZAWODOWIEC.  
Wszyscy zawodnicy, którzy na sezon 2016/2017 mają licencję zawodnika muszą startować w kategorii OPEN 
ZAWODOWIEC [nie ma znaczenia ile lat ma zawodnik i który rok ma licencję]. 
 
4. Za miejsca 1-4 organizator poszczególnych Turniejów przewidział nagrody [puchary, statuetki, gadżety]. 
Podczas Finału pośród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane wartościowe nagrody rzeczowe. 
 
5. Klasyfikacja: na każdym Turnieju organizator prowadzi klasyfikację osobną dla każdej kategorii, zawodnik 
może występować w jednej kategorii w danym cyklu. Punkty do rankingu są przyznawane za miejsca 
odwrotnie proporcjonalnie do liczby uczestników w danym Turnieju. W przypadku równej ilości punktów, 
miejsce wyższe zajmuje zawodnik, który: 
a) rozegrał większą ilość turniejów eliminacyjnych, ; 
b) jest młodszy. 
 
5.1. ZASADY PUNKTOWANIA PODCZAS ELIMINACJI: 
 

Miejsce Pkt. 

64 49 10 pkt 

48 33 15 pkt 

32 25 20 pkt 

24 17 25 pkt 

16 13 30 pkt 

12 9 34 pkt 

lub   

 12 31 pkt 

 11 32 pkt 

 10 33 pkt 

 9 34 pkt 

 8 35 pkt 

 7 36 pkt 

 6 38 pkt 

 5 40 pkt 

 4 42 pkt 

 3 44 pkt 

 2 46 pkt 

 1 48 pkt 

 
 
6. Organizatorem cyklu jest Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi oraz Gminny Ośrodek Kultury w 
Wojniczu. Honorowym Patronem Grand Prix jest Burmistrz Wojnicza - Tadeusz Bąk. 
 
7. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Nie odpowiada za cenne rzeczy pozostawione w szatniach lub 
bez opieki. 
 
8. Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju musi podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku, używanie 
danych osobowych na potrzeby turnieju oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych o udziału w 
Turnieju. 
 
9. wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga organizator. Osoby do kontaktu: Michał Fudala oraz 
Lucjan Hajdo. 

 

http://www.ukswielkawies.futbolowo.pl/

