UCHWAŁA
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU
STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO
KOMISJI SPORTU
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
1/Cel rozgrywek
*

celem rozgrywek organizowanych przez Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie
jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz
współzawodnictwa, integracji i popularyzacji życia w trzeźwości

2/Organizator
*

*

organizatorem rozgrywek turnieju może być każde Stowarzyszenie lub Klub
Abstynencki , które zapewni odpowiednie obiekty sportowe przystosowane do
przeprowadzenia turnieju i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu
Organizator tym samym bierze odpowiedzialność za przygotowanie
,rozwiązywanie wszystkich spraw i decyzji dotyczących rozgrywek pod nadzorem
Komisji Sportu MZSA

3/ Uczestnictwo
*
*

*
*
*

*

Zawodnicy do turnieju są zgłaszani przez Zarząd danego Stowarzyszenia i
Zarząd ponosi całą odpowiedzialność za zgłoszonych zawodników
Prawo startu w rozgrywkach mają wszyscy członkowie Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich jak również najbliższa rodzina członka Stowarzyszenia i Klubu
spełniający następujące warunki:
Zawodnicy muszą być członkami Stowarzyszenia lub Klubu, wyjątkiem jest
najbliższa rodzina członka
Zawodnicy nieletni muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów lub być
pod ich opieką
Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać dokument
potwierdzający tożsamość(zgodnie z przepisami RODO zachowujemy poufność
danych)
Zawodnik podczas turnieju nie może być pod wpływem alkoholu i środków
zmieniających świadomość takich jak narkotyki i leki psychotropowe
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*

W turniejach mogą brać udział amatorzy nigdy nie grający w Klubach
zrzeszonych w PZTS i nie posiadający licencji zawodnika PZTS

*

W turniejach mogą brać udział byli zawodnicy grający w Klubach zrzeszonych w
PZTS, jeżeli nie posiadają obecnie licencji zawodniczej i nie graj ą w ligach I - IV
co najmniej 4 lata, mający przerwę od rozgrywek ligowych PZTS w ligach I – IV
co najmniej 4 lata
Nie ma żadnych ograniczeń dla osób biorących udział w turniejach
ogólnopolskich organizowanych przez i pod nadzorem PZTS, w których udział
mogą brać wszyscy
Zawodników można zgłaszać jeszcze przed rozpoczęciem turnieju, ale w trakcie
trwania już nie
Organizator nie może zabronić startu w turnieju żadnemu Stowarzyszeniu lub
Klubowi Abstynenckiemu
Organizator rozgrywek ma obowiązek dopuszczenia do turnieju każdego
zgłoszonego zawodnika będącego członkiem danego Stowarzyszenia lub Klubuwyjątkiem jest sytuacja wynikająca z zwieszenia zawodnika przez Komisję
Sportu MZSA
i nie minął jeszcze wyznaczony czas zawieszenia

*

*
*
*

*

Organizator może wyprosić z turnieju osoby zachowujące się w sposób
uznawany powszechnie za obraźliwy i przeszkadzający w grze

4/ Przepisy
*

*

*
*

Wszystkie turnieje organizowane przez Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie
muszą odbywać się zgodnie z ustalonym regulaminem Komisji Sportu MZSA-w
trakcie trwania turnieju nie zmieniamy regulaminu
Poprawki regulaminu mogą być wprowadzone przez Komisję Sportu MZSA na
podstawie zgłoszenia/propozycji przez przedstawiciela danego Stowarzyszenia
zatwierdzonych przez Komisję Sportu głosowaniem przy obecności wszystkich
członków Komisji Sportu MZSA
Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie mogą zgłaszać tylko czynnych członków
Stowarzyszeń lub Klubów Abstynenckich
W przypadku zgłaszania przez Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie osób nie
związanych ze środowiskiem abstynenckim Komisja Sportu może ukarać
Stowarzyszenie lub Klub zakazem uczestnictwa w turniejach na okres 1 roku

5/ Forma rozgrywek
*
*

*

Rozgrywki indywidualne mogą odbywać się w systemie grupowym, systemem
rosyjskim lub pucharowym
O sposobie przeprowadzeniu turnieju będzie decydować liczba zgłoszonych
zawodników. Decyzja w jaki sposób przeprowadzony będzie turniej należy do
organizatora turnieju pod nadzorem Komisji Sportu
W turniejach typu MIKST istnieje możliwość łączenia zawodników z różnych
Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
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Turniej Drużynowy:
*
*

*

*

Drużyna zgłoszona do gry musi składać się z zawodników będących członkami
jednego Stowarzyszenia lub Klubu Abstynenckiego
Drużyna zgłoszona do turnieju drużynowego może składać się z kobiet i
mężczyzn pod warunkiem, że zawodnicy będą brać udział tylko w jednej
zgłoszonej drużynie
Losowanie miejsc w grupach lub systemie pucharowym, rosyjskim odbywa się
przed turniejem w obecności wszystkich zawodników i jest przeprowadzona
przez samych zawodników
Nie można rozstawiać zawodników w grupach- wszyscy mają mieć prawo do
równej rywalizacji

6/ Punktacja
*

O kolejności miejsc zawodników w grupach decyduje suma punktów:
1 pkt. - zwycięstwo
0 pkt.- porażka

*

*

*

W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w grupach o kolejności
decydować będą bezpośrednie pojedynki między zainteresowanymi, potem
sety, punkty w secie, dodatkowe spotkanie(-a)
W zależności od ilości zgłoszonych zawodników , gry w grupach toczyć się będą
do 3 lub 2 wygranych setów. Po wyjściu z grupy gry do 3 wygranych setów do
samego finału łącznie
Po zakończonym meczu protokół z wynikiem dostarcza zawodnik, który przegrał
mecz do sędziego głównego

7/ Inne postanowienia
*
*
*
*
*

*

Sędziami podczas gier są zawodnicy biorący udział w turniejach
Zawodnik może poprosić o zmianę sędziego przy stole bez podania przyczyn
W całym meczu zawodnik może poprosić o 1 przerwę , która trwa maksymalnie 1
minutę
Mecze są rozgrywane wg terminarza i protokołu meczowego opracowanego
przez organizatora
Maksymalny czas oczekiwania na zawodnika lub drużynę wynosi 5 minut. Po
tym czasie może bez przyznany walkower chyba, że nieobecność przy stole jest
uzasadniona
Zawodnicy podczas gier i przebywania na hali gdzie jest rozgrywany turniej
zobowiązani są do kulturalnego zachowania . Jeśli podczas gry lub przebywając
na hali zawodnik zachowuje się w sposób powszechnie uznawany za obraźliwy,
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przeciwnik może ten falt zgłosić do sędziego głównego i do Komisji Sportu
MZSA .

*
*

*
*

Sędzia główny wraz z jednym członkiem Komisji Sportu może ukarać zawodnika
walkowerem lub całkowitym wykluczeniem z turnieju.
Zawodnicy, którzy nie grają meczu nie mogą przebywać przy stołach podczas
gier, nie mogą przeszkadzać w grze, nie mogą komentować gry w sposób
przeszkadzający zawodnikom
Drużyna, która przystąpiła do gry z zawodnikami nieuprawnionymi przegrywa
walkowerem (0:3)
Drużyna, która nie zgłosiła się na spotkanie zgodnym z terminarzem przegrywa
walkowerem (0:3)

8/ Sprzęt
*
*
*
*
*

Okładziny na rakietce muszą różnić się kolorami i być zgodne z przepisami ITTF
W przypadku , gdy rakietka nie spełnia w/w warunków zawodnik musi zagrać
inną rakietką lub zrezygnować z gry przegrywając walkowerem
Okładziny nie mogą być uszkodzone, muszą mieć jednolitą powierzchnię
Stoły i siatki powinny być w stanie umożliwiającym granie
Mecze w zawodach organizowanych przez Stowarzyszenia i Kluby Abstynenckie
tenisa stołowego rozgrywane są piłeczkami plastikowymi lub za zgodą
wszystkich grających celuloidowymi

9/ Wpisowe i obowiązki Organizatora
*
*

Wpisowe ustalone jest przez Organizatora i obowiązuje wszystkich zawodników
w takiej samej kwocie-mogą otrzymać potwierdzenie wpłaty (KP)
Zgłoszenie drużyny do rozgrywek i wpłata wpisowego przez Stowarzyszenie lub
zawodnika jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu

W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają:
*
*
*
*
*

udostępnienie hali sportowej
zapewniają obsługę rozgrywek( opracowanie terminarza, protokołu rozgrywek)
obsługę internetową ( wyniki, statystyki, komunikaty)-internet nie jest
obowiązkowy
obsługę techniczną ( materiały niezbędne do przeprowadzenia rozgrywek)
nagrody ( puchary lub nagrody rzeczowe) dla najlepszych trzech zawodników w
kategorii mężczyzn i kobiet w klasyfikacji indywidualnej oraz trzech najlepszych
drużyn w turnieju drużynowym jeśli taki będzie rozgrywany
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Przygotowanie do meczu i prowadzenie meczu (rozstawienie stołów i wypełnienie
protokołu) powierza się osobom wytypowanym przez Organizatora turnieju przy
współpracy merytorycznej Komisji Sportu MZSA

10/Sprawy organizacyjne
*

*
*

*

*
*

*
*
*

*

Wszystkich zawodników obowiązuje regulaminowy strój ( sportowe zmienne
obuwie na gumowej podeszwie, spodenki i koszulka w kolorach ciemnych-nie
można grać w białej koszulce)
Decyzje i odwołania dotyczące rozgrywek podejmuje organizator turnieju przy
udziale Komisji Sportu MZSA
Zawodnicy w każdym momencie trwania rozgrywek mogą zgłaszać protesty , co
do uprawnień gry (wynikających z punktu 3 regulaminu) innych zawodników.
Protest może być zgłoszony na pismie lub ustnie do osoby prowadzącej
rozgrywki. Decyzje- po sprawdzeniu zasadności – podejmuje organizator razem
z Komisją Sportu
Niesportowe zachowanie zawodnika będzie karane wykluczeniem z danego
meczu lub nawet całych rozgrywek po weryfikacj i przez Komisję Sportu lub
obecnego członka Komisji Sportu będącą na turnieju
Decyzję o usunięciu zawodnika z rozgrywek podejmuje obecny członek Komisji
Sportu wraz z Sędzią głównym
Komisja Sportu MZSA jest komórka nadzorującą prawidłowe przeprowadzenie
turnieju jak również może podejmować decyzje w sprawie składanych wniosków
formalnych i skarg tylko większością głosów członków Komisji Sportu MZSA
Każde Stowarzyszenie lub Klub Abstynencki będące organizatorem lub biorącym
udział w turnieju musi przestrzegać powyższy regulamin
Podpisana przez Zarząd Stowarzyszenia lub Klubu Abstynenckiego akceptacja
regulaminu trafia do Komisji Sportu MZSA
W przypadku rażącego niestosowania się do regulaminu Komisja Sportu może
wykluczyć zawodnika z gry w turniejach organizowanych przez Stowarzyszenia i
Kluby Abstynenckie na okres 1 roku łącznie z zakazem przebywania w obiektach
na danym turnieju, w którym została wykluczona lub wyrzucona i otrzymała karę
wykluczenia z grania na okres 1 roku, ale może przebywać jako kibic.
Losowanie zawodników tylko i wyłącznie w dniu zawodów

Warunkiem korzystania z projektów realizowanych przez Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich jest
wydrukowanie, podpisanie przez upoważnionych Członków Zarządu oraz odesłanie podpisanego regulaminu do
siedziby MZSA (ul. Brwinów, ul. Biskupicka 2),
do 31 marca 2020 roku.
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Pieczęć organizacji

_______________________________________
Data o podpisy osób upoważnionych
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