
                 Zatwierdzam
Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie

   nadkom. Marcin Danowski

      (podpis w oryginale)

REGULAMIN 

   I  INDYWIDUALNEGO  TURNIEJU  POLICJANTÓW  GARNIZONU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W OLSZTYNIE

Ostróda 14 grudnia 2017r. 

1. ORGANIZATORZY:
-Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
-Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Ostródzie

2. PATRONAT: 
-Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

3.PARTNERZY:
- Starostwo Powiatowe w Ostródzie
- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie
- Miejski Ludowy Klub Sportowy ,, Morlinianka Ostróda''

4.CELE: 
- integracja środowiska policyjnego 
- popularyzacja tenisa stołowego, jako formy czynnego wypoczynku 
-  wyłonienie  najlepszych  zawodników    Policji  Garnizonu  Warmińsko-
Mazurskiego 

5.MIEJSCE ROZGRYWEK: 
-Sala  sportowa  Ostródzkiego  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  w  Ostródzie
przy ul. Kościuszki 22a

6.SPRZ  Ę  T SPORTOWY: 
-  turniej  zostanie  rozegrany  na  8  lub  12  stołach,  (w  zależności  od  liczby
zawodników), piłeczkami białymi  
-  każdego  zawodnika  obowiązuje  strój  sportowy:  koszulka  z  wykluczeniem
koloru białego, spodenki lub spodnie dresowe, obuwie sportowe 

7.TERMIN: 14 grudzień 2017 r., godz. 9.00



8.UCZESTNICTWO: 
-  Funkcjonariusze  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Olsztynie,Oddziału
Prewencji Policji w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Komendy
Miejskie/Powiatowe Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego.
W zawodach mogą brać udział funkcjonariusze aktualnie pełniący służbę w ww.
jednostce Policji (na terenie garnizonu) lub Szkole Policji, którą reprezentują.

Zawodnicy  powinni  posiadać  aktualne  badania  profilaktyczne  bez
przeciwwskazań lekarskich uniemożliwiających udział w turnieju. 

Każdy  zawodnik  przed  startem  zobowiązany  będzie  do  wypełnienia
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 

9.SYSTEM ROZGRYWEK: 
-Turniej  prowadzić  będzie sędzia  główny  zawodów  posiadający  stosowne
przeszkolenie z zakresu przepisów dotyczących tenisa stołowego. Obowiązują
aktualne  przepisy  PZTS.  Sprawy  sporne  rozstrzyga  Sędzia  Główny  –  jego
werdykt jest ostateczny. 

Turniej  indywidualny rozegrany zostanie  bez podziału na kategorie wiekowe
i płeć, tak zwanym ,, systemem rosyjskim''. Pojedynkiw turnieju indywidualnym
trwają  do trzech wygranych setów tj.  3:0,  3:1 lub 3:2.  (  sety liczone do 11
zdobytych punktów według przepisów PZTS).
Losowanie  gier  zostanie  przeprowadzone  przez  Sędziego  Głównego,  a  jego
wyniki ogłoszone zawodnikom bezpośrednio po losowaniu. 
Szczegółowy  system  rozgrywania  turnieju  będzie  uzależniony  od  liczby
zgłoszonych   zawodników.  Ogłoszony  on  zostanie  po  zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń.

10.ZGŁOSZENIA: 
-Zgłoszenia  przesyłać  należy  wyłącznie  za  pomocą  poczty  elektronicznej
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2017 r. na adres Komendy
Powiatowej Policji w Ostródzie. 

11. SPRAWY FINANSOWE: 
-Udział  w  turnieju  jest  bezpłatny.  Uczestnicy  na  turniej  dojeżdżają
w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

12. NAGRODY: 
-Zwycięzca  turnieju  otrzymuje  puchar  ufundowany  przez  Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, zawodnicy którzy zajmą miejsca od 2 do 5
otrzymują puchary ufundowane przez Starostę Ostródzkiego. Ponadto najlepsi



zawodnicy turnieju indywidualnego, którzy zajęli miejsca od 1 do 5 otrzymują
dyplomy oraz medale. Dodatkowo dla zawodników zajmujących miejsca       od
1 do 3 przewidziano nagrody rzeczowe.

13.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

- Organizator zapewnia opiekę przedmedyczną w trakcie trwania turnieju. 
– w kwestiach nieuregulowanych w regulaminie decyduje Sędzia Główny

zawodów.  Bliższych informacji  o  turnieju udziela  Naczelnik  Wydziału
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Ostródzie asp. szt. Rafał Klimecki,
tel. służbowy 7324260, tel. kom. 662025616.

wyk.R.K.   WNOSZĘ O ZATWIERDZENIE
–                                                               Naczelnik WPiRD KPP w Ostródzie
–                                                                    asp. szt. Rafał Klimecki

     ( podpis w oryginale)


