
 

CHEŁMŻYŃSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO 2022 

 

REGULAMIN 

Organizator wymaga dokładnego przeczytania regulaminu 
przez każdego uczestnika rozgrywek! 

 

 

1) ORGANIZATOR: 
Organizatorem Chełmżyńskiej Ligi Tenisa Stołowego jest Ośrodek Sportu i Turystyki 
w Chełmży. Kontakt: +48 600330896 

 
2) CELE I ZAŁOŻENIA: 

Liga organizowana jest dla tych, którzy przez wspólną rywalizację w tenisa stołowego 
chcą aktywnie spędzić czas wolny oraz podnieść swoje dotychczasowe umiejętności 
poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych. 

 
3) TERMIN I MIEJSCE: 

Rozgrywki odbywać się będą w formie turniejów trwających cały rok (łącznie osiem 
turniejów). Mecze rozgrywane będą w sali gimnastycznej SP2 w Chełmży. 

Pełny terminarz turniejów:  
1. 16.01.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
2. 20.02.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
3. 27.03.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
4. 10.04.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
5. 10.07.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
6. 07.08.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
7. 09.10.2022 (niedziela) od godz. 10:00  
8. 13.11.2022 (niedziela) od godz. 10:00  

 
 
 



 
4) WARUNKI UDZIAŁU: 
Prawo startu w rozgrywkach mają amatorzy, mieszkańcy Chełmży i okolic, którzy 
potwierdzą swoją obecność przed rozegraniem danego turnieju (punkt 5.). Należy 
również uregulować wpisowe (punkt 8.).  W innym przypadku zawodnik nie będzie 
dopuszczony do gry. Ilość miejsc ograniczona – 24 zawodników na turniej. 

 
5) ZGŁOSZENIA: 

5.1 Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie pod nr tel. +48 600330896 najpóźniej 
na 2 dni przed rozegraniem turnieju. 
5.2 Każdy zawodnik, który przystępuje do rozgrywek zobowiązany jest do 
prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego. 
5.3 Formularze zgłoszeniowe będą dostępne podczas rozgrywanych turniejów. 

 
6) SYSTEM GRY: 

System rozgrywania turniejów – podział na 4 grupy po 6 zawodników. Najlepsza 
„czwórka” z każdej z grupy gra dalej w fazie pucharowej.  
Rozstawieni zawodnicy tylko z miejsc 1 – 4  (do grup A - D), pozostałe numery (5 – 24) 
dobierane drogą losowania. Nie dotyczy to tylko pierwszego turnieju, gdzie wszyscy 
będą losować numery do rozstawienia. 
 

7) PUNKTACJA: 
a) W przypadku rozegrania wszystkich turniejów, punkty do klasyfikacji generalnej 

zliczane będą z siedmiu najlepszych turniejów (jeden z najmniejszą ilością punktów 
nie będzie brany pod uwagę). *ostatni turniej punktowany podwójnie! 

b) Punktacja za poszczególne miejsca: 
1.  30 pkt 
2.  28 pkt 
3.  26 pkt 
4.  25 pkt 
5.  24 pkt 
6.  23 pkt 
7.  22 pkt 
8.  21 pkt 



9.  20 pkt 
10.  19 pkt 
11.  18 pkt 
12.  17 pkt 
13.  16 pkt 
14.  15 pkt 
15.  14 pkt 
16.  13 pkt 

 17-24.  12 pkt 

 
8) WPISOWE od zawodnika 10 zł (płatne co turniej). 

 

9) NAGRODY: 
9.1 Na zakończenie Chełmżyńskiej Ligi Tenisa Stołowego zawodnicy otrzymają: 

 Puchary za I – III miejsca, 
 Nagrody rzeczowe dla najlepszych, 
 Pamiątkowe gadżety (minimum 4 rozegrane turnieje). 


