
 
 

 
 
                                                       
 
                   
 
 
 

      
                      Biecz           Kościelisko   
 

Tarnowski Związek Tenisa Stołowego 
      

     UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY  
     „KRÓLEWSKI BIECZ”  

 

OTWARTY  

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ  

TENISA STOŁOWEGO  
o Puchar Wójta Gminy Kościelisko 

Pana Romana KRUPY 
 

Kościelisko, dnia 18-19 czerwca 2022 roku 
 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

I. ORGANIZATORZY: 

- Uczniowski Klub Sportowy ”Królewski Biecz” w Bieczu 
- Wójt i Rada Gminy Kościelisko 
- Tarnowski Związek Tenisa Stołowego 
- KS „GORCE” Nowy Targ 
 

II. SPONSORZY: 
 

Wójt i Rada Gminy Kościelisko 
TZTS - PREZES Zarządu Pan Adam KIEROŃSKI 
VILLA VERDE - Pan Marek TATARCZUCH 
IKTS „BROŃ” Radom PREZES Zarządu - Pan Mirosław GUZIŃSKI 

   CECHINI Sp. z o.o. Muszyna 
   Polskie Koleje Linowe Zakopane - PREZES Zarządu Pan Daniel PITRUS    
   PRO-FAMILIA Wojaszówka - Pan Jerzy KALETA 
   UKS ”Królewski Biecz” w Bieczu 
   MODEST Łódź 
 

III. CEL ROZGRYWEK: 

- popularyzacja tenisa stołowego wśród lokalnej społeczności 
- integracja zawodniczek i zawodników tenisa stołowego 
- propagowanie historii, kultury, zabytków i tradycji regionu wśród gości     

zagranicznych i naszych rodaków 
- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych 



 
IV. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 
 
   Dnia 18-19 czerwca 2022r. /sobota, niedziela/  

   Szkoła Podstawowa w Witowie gm. Kościelisko. 
 

V. UCZESTNICTWO: 

   - w zawodach mają prawo gry zawodnicy spełniający wymogi     
      formalne uczestnictwa zawarte w komunikacie  
   - każdy uczestnik zawodów składa pisemne oświadczenie, że startuje na własną    
      odpowiedzialność,    
   - organizator nie ubezpiecza zawodników, 
   - wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego 
     z obowiązującymi przepisami. 
 

VI. KATEGORIE WIEKOWE: 
 
 

A - kobiety od 15 roku życia 
 

Mężczyźni: 
B - od 15-39 lat /rok ur. 2007 - 1983/ 
C - 40-59 lat /rok ur. 1973 - 1963/ 
D - 60-69 lat /rok ur. 1953-1962/ 
E - 70 + /rok ur. 1952 i wcześniej/ 
O - kat. OPEN /startują wszyscy bez podziału na płeć, wiek i klasę sportową.    
      Rozstawieni - dwóch pierwszych zawodników z turnieju indywidualnego  
      z kategorii B, C, D i E 

M - kat. deblowa /bez podziału na płeć i wiek, rozstawieni według zajętych    
       miejsc w konkurencji indywidualnej/ 

 

VII. SYSTEM ROZGRYWEK: 
 
Turniej kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych zostanie rozegrany 

systemem grupowo-pucharowym. Zawodnicy zostaną rozlosowani do 3 lub 4 

osobowych grup grając każdy z każdym, następnie dwóch najlepszych 

zawodników awansuje do turnieju głównego, pozostali do turnieju pocieszenia.  

Wszystkie mecze rozgrywamy do 3 wygranych setów. Zawodnicy ligowi zostaną 

rozstawieni. 

Turniej OPEN oraz gry deblowe rozgrywamy systemem pucharowym.  
 

Turniej OPEN, gry deblowe oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn 
będą rozgrywane system HANDICAP - na fory. Zawodnicy z wyższej ligi dają 
zawodnikom z niższej ligi i amatorom, w każdym secie fora w postaci ilości 
punktów według poniższej tabeli:  
 

Ekstraklasa             - 0 pkt.      X 

I liga                            - 1 pkt.       -       X 

II liga                            - 2 pkt.       -        -       X 

III liga                          - 3 pkt.       -        -       -        X 

IV liga                           - 5 pkt.       -        -        -        -       X  

V liga i amatorzy    - 6 pkt.      6       5       3       2      1       
 

Po zgłoszeniu zawodników nastąpi losowanie. 

Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek. 
 

 
 



 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW  
 

Dnia 18.06.2022r. - sobota: 

 

- godz. 930 - 1030 potwierdzenie i weryfikacja zgłoszeń zawodników, losowanie  
- godz. 1030 - 1400 rozgrywki indywidualne w grupach kobiet i mężczyzn  

- godz. 1400 - 1430  uroczyste otwarcie zawodów  
- godz. 1430 - 1530  przerwa obiadowa  
- godz. 1530 - 1900  dokończenie rozgrywek w grupach, gry finałowe, turniej    
                                      pocieszenia  
- godz. 2000 - spotkanie integracyjne. Miejsce zostanie podane w czasie rejestracji          
                           uczestników  
 

Dnia 19.06.2022r. - niedziela: 

 

- godz. 900 - 930 zgłoszenia do turnieju OPEN i gier deblowych  

                                    /systemem pucharowy/ 

- godz. 930 - 1400  rozpoczęcie turnieju OPEN i gier deblowych 

- godz. 1400 - 1500  przygotowanie zakończenia turnieju, rozdanie nagród,      
                                     uroczyste zakończenie 

 

PROGAM CZASOWY ZAWODÓW MOŻE ULEC ZMIANIE Z UWAGI  
NA ILOŚĆ ZGŁOSZNYCH ZAWODNIKÓW 

 

IX. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: 

 

Zgłoszenie powinno zawierać informacje:  
1. Imię i nazwisko,  

2. Datę urodzenia, 

3. Jaki klub i w której lidze występuje zawodniczka/zawodnik 

4. Telefon kontaktowy  

5. Deklaracja uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym. 
 

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 16.06.2022r. do godz. 2400  

na adres e-mail: mmpsts@gmail.com  
 

Wpisowe 60 zł. - całkowicie przeznaczone na nagrody, organizację turnieju  
i poczęstunek płatne gotówką przy potwierdzeniu zgłoszenia przed 
zawodami. 

Opłata wpisowego upoważnia do gry w:  
kategorii wiekowej, deblu oraz kategorii OPEN 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia. 
 

X. Nagrody: 
 

We wszystkich kategoriach zawodnicy otrzymują:  
- za miejsca 1-3 dyplomy, puchary, medale i nagrody     

   rzeczowe 
 

W turnieju pocieszenia zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują dyplomy  
i upominki. 
Barek gastronomiczny UKS-u oferuje gratis wodę mineralną, herbatę, kawę, 
ciasta. 
 
 
 

mailto:mmpsts@gmail.com


XI. Zakwaterowanie: 
 

Każdy uczestnik indywidualnie rezerwuje miejsca noclegowe. 

Polecamy: 

1. Miejscowość Dzianisz k. Witowa, nr tel. 664-559-296 /Pani Danuta/ 

Sześć miejsc - 50 zł./noc za osobę. Rezerwacja do 12.06.2022r. 

2. Miejscowość Dzianisz k. Witowa, nr tel. 576-580-887 /Pani Antosia/ 

Dziesięć miejsc – 50 zł./noc za osobę. Rezerwacja do 12.06.2022r. 

Można zamówić wyżywienie: śniadanie 20 zł., obiadokolacja 30 zł. 

3. Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca nr tel. 665-756-680/Helena NĘDZA-KUBINIEC/ 

12 miejsc noclegowych /6 miejsc po 30 zł., 5 miejsc po 50 zł., jedynka 60 zł./ 

4. Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca, nr tel. 606-131-296 /Halina OLEJNICZAK/ 

Apartament 60 zł./noc za osobę, pozostałe 50 zł./noc za osobę. 

Rezerwacja do 07.06.2022r. 

5. Kościelisko ul. Nędzy-Kubińca, nr tel. 606-220-287 /Marek GÓRECKI/ 

Miejsca po 50 zł./noc za osobę. Rezerwacja do 10.06.2022r. 
 

XII. Sprawy różne: 
 
W sprawach niejasnych proszę kontaktować się z głównym organizatorem: 

ADAM DUDEK tel. (+48) 505 022 176 lub (+48) 790 461 077,  

email: adamdudek48@interia.pl 
 

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów. 

Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania  

się z regulaminem. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną  

i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy. 

Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane  

z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności 

względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które 

wystąpiły przed lub po imprezie.  

Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin 

turnieju oraz poniższą klauzulę: 

- zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą   

  mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i internet. 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  

  Organizatora Otwartego Międzynarodowego Turnieju Tenisa  

  Stołowego, oraz otrzymałam/em informację, że: 

- dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Organizator, 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są       

   podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  

   przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

- podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 

- podanie danych jest warunkiem niezbędnym by uwzględnić Panią/Pana  

   do wzięcia udziału w turnieju, 

- dane będą przechowywane przez okres 5 lat, 

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru,  

  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  

  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

- Organizator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana   

  danych osobowych, 

 



- podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art.6 ust.1   

   lit.A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

   z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych  

   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   

   swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenie dyrektywy 95/46   

   WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz.UE L.19 

   z 4 maja 2016,s.1). 
 

Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny 

turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji 

niniejszego regulaminu. 
 

 

Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje o wynikach turnieju, będą 

dostępne na Facebooku:  www.facebook.com/mmpsts 
 

W czasie trwania turnieju na Sali będzie stały punkt medyczny. 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Głównym Organizatorem 

Adamem DUDKIEM: 

nr tel. (+48)505-022-176, (+48)790-461-077, adamdudek48@interia.pl 

 

       SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU! 
 

 

                                                                                                                             ORGANIZATOR                           


