
                                     

 

REGULAMIN TURNIEJU MAZOVIA CUP 

W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kat. 11 - 13 lat 

 
 

Organizator: Gmina Michałowice 

 
Termin: 18.03.2022 r. 

 
Miejsce: Hala Sportowa w ZSO Komorów ul. Marii Dąbrowskiej 12/20, 05-806 Komorów 

 
Program turnieju 
8:30 – 8:45 Przyjazd zespołów 
9:00 Weryfikacja drużyn 
9:10 Wprowadzenie drużyn i oficjalne rozpoczęcie turnieju 
9:15 Rozgrywki 
ok. 13:00 – 13.30 Uroczyste zakończenie turnieju 

 
Zgłoszenia 
W turnieju udział mogą wziąć udział reprezentacje gmin Stowarzyszenia Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” składające się z dziewcząt uczęszczającej do szkoły 
podstawowej danej Gminy. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie do dnia 11 
marca 2022.r karty zgłoszeniowej na adres mailowy: sport@michalowice.pl, w tytule: 
Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt „Mazovia 2022”. Zgłoszenie do turnieju jest 
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Oryginał (kartę zgłoszenia) należy 
dostarczyć w dniu turnieju do organizatora. Każdy z zawodników zobowiązany jest 
posiadać dokument ze zdjęciem. 

 
Regulamin  
W zawodach biorą udział 3 osobowe zespoły. 
Obowiązuje strój sportowy. 
W momencie weryfikacji opiekun jest zobowiązany przedstawić podpisaną kartę 
zgłoszeniową podpisaną wraz z aktualnymi legitymacjami uczestników. 



 

 
 
 
Sposób przeprowadzania zawodów 
Gry pojedyncze i podwójne rozgrywane będą do trzech wygranych setów. Trzecia osoba 
może tylko brać udział w grze podwójnej. Pozostałe przepisy obowiązują zgodnie z 
przepisami PZTS. 
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Koordynator turnieju i sędzia 
Marcin Jagiełło tel. 606 363 993 

 
Postanowienia końcowe 
Obowiązuje zmiana obuwia przed wejściem na Halę sportową. Organizator nie 
odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w miejscu rozgrywania zawodów. W 
sprawach nieobjętych regulaminem decydujący głos ma organizator. 

 
Zasady Covid 
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych 
określonych w aktach prawnych wydawanych w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 
w tym Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów. 
W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe (bez oznak infekcji), nie objęte 
kwarantanną ani nadzorem epidemiologicznym. Na terenie obiekt obowiązuje o 
konieczność dezynfekcji rąk, posiadanie maseczki (poza boiskiem i trybunami) oraz 
zachowanie dystansu społecznego (poza boiskiem). 


