
REGULAMIN ROZGRYWEK  
TURNIEJÓW GRAND PRIX „POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI”  

oraz MISTRZOSTW OKRĘGU „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA” 

OKRĘGOWEGO  ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO  „POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA” 

NA SEZON 2021/2022 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1. Okręgowego Związek Tenisa Stołowego „Południowa Wielkopolska”, zwany w dalszej części regulaminu OZTS, 

prowadzi w sezonie 2021/2022 rozgrywki indywidualne oddzielnie dziewcząt i chłopców, w następujących kategoriach 

wiekowych:  

ŻAK urodzeni w 2011 r. i młodsi 

MŁODZIK urodzeni w latach 2009 – 2010  i młodsi 

KADET urodzeni w latach 2007 – 2008  i młodsi 

JUNIOR urodzeni w latach 2003 – 2006  i młodsi  

2. Rozgrywki w kategoriach wyżej wymienionych otrzymują nazwę:  

- Grand Prix Południowej Wielkopolski, zwane w dalszej części regulaminu jako GPPW, 

- Mistrzostwa Okręgu Południowej Wielkopolski, zwane w dalszej części regulaminu jako MOPW, 

3. Do czasu ustąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego turnieje rozgrywane będą zgodnie z wytycznymi PZTS – 

Zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywania turniejów w czasie epidemii COVID-19 – stanowiący załącznik do 

niemniejszego regulaminu. Każdorazowo opiekun / trener musi złożyć przed zawodami oświadczenie stanowiące 
załącznik nr 1 do powyższych wytycznych PZTS.  

4. Warunki uczestnictwa w GPPW oraz MOPW: 

a) posiadanie ważnego badania lekarskiego, określającego zdolność do udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy. 

b) odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania lekarskiego zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, 

delegującej zawodnika na zawody; 

c) posiadanie ważnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie kwalifikowanym. Obowiązek 

ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym; 

d) posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego. 

5. Kierownictwo, organizacja i cel: 

a) całokształtem spraw związanych z przeprowadzeniem GPPW i MOPW kieruje i bezpośrednio nadzoruje Zarząd 

OZTS, a w Jego imieniu wyznaczony Koordynator, 
b) celem GPPW oraz MOPW jest wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek Okręgu „Południowa 

Wielkopolska”, podnoszenie poziomu sportowego w rejonie, oraz coroczna  ocena przebiegu procesu szkolenia 

zawodników w klubach.  

c) terminy i miejsca rozgrywek ustala koordynator cyklu turniejowego, powołany przez Zarząd w  porozumieniu  

z przedstawicielami zainteresowanych klubów, 

d) w GPPW we wszystkich kategoriach wiekowych startuje dowolna ilość zawodników, turnieje mają charakter 

otwarty. W przypadku MOPW stosuje się limity ilościowe zawodników określone w dalszej części regulaminu. 

e) w przypadku braku sędziów stolikowych, zawodnicy wyznaczeni przez sędziego głównego zawodów zobowiązani 

są do sędziowania kolejnych pojedynków. 

f) od zawodników biorących udział w GPPW i MOPW nie pobiera się wpisowego. 

6. Planuje się przeprowadzenie maksymalnie 3 turniejów GPPW w każdej kategorii wiekowej + na zakończenie sezonu 
MOPW. Liczba GPPW może ulec zmniejszeniu w zależności od panującej sytuacji epidemiologicznej w Polsce.  

7. Zgłoszenia: zawodnicy biorący udział w GPPW zgłaszani są w dniu zawodów przez macierzyste kluby lub swoich 

opiekunów do godz. 9.30. 

II. ORGANIZACJA GRAND PRIX „POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI” (GPPW). 

 

1. Zasady losowania i system rozgrywania GGPW: 

a) w jednym terminie przeprowadza się GPPW łącznie w dwóch kategoriach wiekowych: żak i kadet oraz młodzik  

i junior. Zawodnik w jednym terminie może brać udział w zawodach tylko jednej wybranej przez siebie kategorii; 

b) na I GPPW obowiązuje zaktualizowana wiekowo lista rankingowa z poprzedniego sezonu. Zawodnicy 

przechodzący o kategorię wyżej otrzymują do rankingu na I GPPW 50% punktów z poprzedniego sezonu.   

c) podstawą rozstawienia zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych jest:  

 w pierwszej kolejności rozstawia się zawodników posiadających punkty z listy rankingowej GPPW,  



 w dalszej kolejności rozstawia się zawodników nie posiadający żadnych punków a rozstawia się na podstawie 

przeprowadzonego losowania. 
d) na kolejnych GPPW - lista rankingowa zostaje odpowiednio utworzona na podstawie aktualnej listy rankingowej 

GPPW zgodnie z pkt II.1, ppkt „c”. 

e) w GPPW obowiązuje rozstawianie i losowanie zawodników według klucza: 

 stosuje się zasadę rozstawienia zawodników z tego samego klubu możliwie najdalej od siebie. W takim 

wypadku zawodnika niżej sklasyfikowanego należy przesunąć o kolejne miejsce w dół tak by zawodnicy 

nie spotkali się w pierwszej fazie turnieju. Zawodników niesklasyfikowanych dolosowuje się do tabeli 

wpisując na kolejne numery; 

 rozstawianie i losowanie każdego GPPW przeprowadza sędzia główny zawodów w obecności 

przedstawicieli zainteresowanych klubów, 

f) GPPW we wszystkich kategoriach wiekowych rozgrywane są systemem do dwóch przegranych z 

przeprowadzeniem rozgrywek o miejsca: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-12, 13-16, 17-24; 
g) w przypadku gdy zawodnik nie może wziąć udziału w GPPW, ponieważ startuje w zawodach wyższej rangi (GP 

Wielkopolski lub GP Polski) zawodnikowi zalicza się do klasyfikacji GPPW średnią wartość punktów wcześniej 

zdobytych w GPPW. Jeśli zawodnik takich punktów nie posiada otrzymuje punkty zdobyte na turnieju poprzednim 

wyższej rangi. 

h) w GPPW nie rozgrywa się dodatkowego meczu o II miejsce. Zatem z prawej strony drabinki turniejowej plasują się 

miejsca I i II, natomiast zawodnik wygrywający lewą stronę drabinki turniejowej plasuje się na pozycji III turnieju. 

8. Punktacja do rankingu: 

Przedział miejsce PUNKTY 

1. 40 

2. 37 

3. 35 

4. 34 

5. 33 

6. 32 

7. 31 

8. 30 

9-12. 28 

13-16. 24 

17-24. 16 

25-32. 8 

33-48. 2 

 

 

III. ORGANIZACJA MISTRZOST OKRĘGU „POŁUDNIOWA WIELKOPOSKA” (GPPW). 

 

1. MOPW rozgrywa się w konkurencjach:  

a) gra pojedyncza dziewcząt,  

b) gra pojedyncza chłopców, 

c) gra podwójna dziewcząt, 

d) gra podwójna chłopców, 
e) gra mieszana; 

2. Uczestnictwo w MOPW:  

a. MOPW w grach indywidualnych stanowią formułę zamkniętą i startować w nich mogą zawodnicy sklasyfikowani na 

liście rankingowej GPPW na miejscach 1-16 w przypadku MOPW w kategorii żaków i młodzików.  

W kategorii kadetów i juniorów startować w nich mogą zawodnicy sklasyfikowani na liście rankingowej GPPW na 

miejscach 1-14, a 2 dodatkowe miejsce przeznaczone są dla 2 najlepszych żaków w przypadku rozgrywania MOPW 

kadetów, oraz 2 najlepszych młodzików w przypadku rozgrywania MOPW Juniorów. Tych dokooptowanych 

zawodników rozstawia się formie losowania na pozycjach 15 i 16.  

 Kategoria żak Kat. młodzik Kategoria kadet Kategoria Junior 

MOPW w kat. ŻAK 
16 najlepszych  

żaków 
--- --- --- 

MOPW w kat. MŁODZIK --- 
16 najlepszych  

młodzików 
--- --- 

MOPW w kat. KADET 
2 najlepszych 

żaków 
--- 

14 najlepszych 

kadetów 
--- 

MOPW w kat. JUNIOR --- 
2 najlepszych 

młodzików 
--- 

14 najlepszych 

zawodników 

 



 

 
b. podstawowym warunkiem dopuszczenia zawodnika/czki do udziału w Indywidualnych MOPW jest jego udział w 

minimum jednym GPPW, wyłączając zawodników z 2 pierwszych miejsc rankingowych w kategorii żaków w 

przypadku MOPW kadetów oraz 2 pierwszych miejsc rankingowych w kategorii młodzik w przypadku MOPW 

juniorów, 

c. rezerwowymi są zawodnicy i zawodniczki sklasyfikowani na kolejnych miejscach rankingu. Gospodarzom turnieju 

przysługuje prawo uzupełnienia składu osobowego turnieju w przypadku braku zawodników/czek rezerwowych, 

uwzględniając zasadę z pkt. III.2, ppkt. „b”. 

3. System rozgrywek w MOPW: 

a) MOPW w grach indywidualnych przeprowadza się systemem „do dwóch przegranych” z dodatkową grą o drugie 

miejsce z lewej strony drabinki turniejowej,   

b) rozstawienie w grach indywidualnych na drabince turniejowej uwzględnia zasadę, aby zawodnicy z tego samego 
klubu nie spotkali się ze sobą. W takim wypadku zawodnika niżej sklasyfikowanego należy przesunąć o kolejne 

miejsce w dół tak by zawodnicy nie spotkali się w pierwszej fazie turnieju. Jeśli w stawce zawodów, zawodniczki 

bądź zawodnicy z jednego klubu stanowią więcej jak 50% składu danej kategorii, zasada ta nie obowiązuje; 

c) MOPW w grach podwójnych  rozgrywane są systemem pucharowym, a o rozstawieniu decyduje suma punktów 

zawodników tworzących parę z końcowej listy rankingowej GPPW(z przed MOPW). Do gry dopuszcza się parę w 

której min jeden zawodnik posiada punkty rankingowe z GPPW w kategorii w której przeprowadzane są MOPW. 

Jeśli drugi zawodnik punktów w tej kategorii nie posiada, zalicza mu się 50% punktów z kategorii zgodnej z jego 

przynależnością wiekową. Rozstawienie jest bezwzględne, a pary tego samego klubu mogą rozgrywać bezpośredni 

pojedynek miedzy sobą już w pierwszej rundzie;    

d) pary deblowe (gry podwójne i mieszane) mogą tworzyć wyłącznie zawodnicy i zawodniczki reprezentujące ten sam 

klub. 

 

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nagrody fundowane przez OZTS: 

a. w GPPW przewiduje się dla zawodników medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc;  

b. w MOPW w grach pojedynczych za trzy pierwsze miejsca puchary  oraz dyplomy za sześć pierwszych miejsc; 

natomiast w grach podwójnych za trzy pierwsze miejsca medale oraz dyplomy; 

c. współorganizator zawodów, może wzbogacić turniej o dodatkowe nagrody wg swojego uznania.   

2. Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych podczas zawodów dotyczących wyłącznie organizacji i ich przebiegu  

podejmuje Koordynator rozgrywek, a złożonych w formie pisemnej Zarząd OZTS Południowa Wielkopolska. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2021 r.  

Zarząd OZTS Południowa Wielkopolska 

Ostrów Wielkopolski, dnia 10 września 2021 r. 


