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Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w Tenisie Stołowym 2021 

 
1. Cel. 
a) popularyzacja tenisa stołowego, 
b) promocja miasta Bielska Białej , 
c) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
d) popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji. 

2. Organizator: 
Bielsko Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Urząd Miasta Bielska-Białej 

3. Termin i miejsce turnieju: 
29.05.2021r. – Turniej dla dzieci i młodzieży 
30.05.2021r. – Turniej Seniorów, Seniorek i Weteranów 

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny "Victoria" ulica Bratków 16, Bielsko-Biała 

4. Kategorie 
    Kategorie młodzieżowe: 
a) żacy/czki                          rocznik 2010 i młodsi 
b) młodzicy/czki                 rocznik 2008-2009 
b) kadeci/ki                         rocznik 2006-2007 
c) juniorzy/ki                       rocznik 2003-2005 
 
    Kategorie dorośli: 
a) seniorzy /open/ 
b) seniorki /open/ 
c) weterani 41-54 lat 
d) weterani 55-64 lata 
e) weterani 65 + 
 
5. System rozgrywek: 
W zależności od ilości uczestników w danych kategoriach. 
Aby rozegrać daną kategorię wymagana jest liczba minimum 5 zawodników, jeśli ten zapis nie będzie 
spełnione uczestnicy mają prawo do wystąpienia w niższej kategorii 

6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez adres e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
Treść wiadomości: IMIĘ, NAZWISKO, ROCZNIK 
Zapisać można się także w dniu turnieju od godz.: 9.00-9.45. 
Opłaty za udział należy dokonać w dniu turnieju. 

8. Zasady finansowania: 
a) wpisowe do turnieju wynosi: dzieci i młodzież: młodzicy/ki, kadeci/ki, juniorzy/ki) 10zł  
w jednej kat., 12zł w dwóch kat.  
b) osoby dorosłe (seniorzy/ki, weterani) 15zł w jednej kat., 20zł w dwóch kat. 
c) koszty organizacyjne turnieju (hala, sędzia, nagrody) pokrywają organizatorzy. 
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9. Nagrody: 
Puchary i medale dla zwycięzców poszczególnych kategorii. 

10. Postanowienia końcowe: 
a)w zawodach mogą wziąć udział zarówno zawodnicy zrzeszeni jak i niezrzeszeni w klubach 
sportowych 
b)w związku z pandemią Covid-19 organizator zapewnia, iż dostosuje przebieg zawodów pod 
najnowsze obostrzenia Rady Ministrów, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
c) organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od 
nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży, 
d) zawodnicy powinni mieć sprzęt sportowy: ubiór, obuwie, rakietkę 
e) zostałam/em poinformowana/y, że zajęcia/zawody sportowe organizowane przez Bielsko-Bialski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji będą utrwalane za pomocą zdjęć i nagrań video  a także zamieszczane w 
celach informacyjno-promocyjnych na stronach internetowych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji oraz profilach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora i wyrażam/nie 
wyrażam* zgody na  przetwarzanie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji moich danych w 
postaci wizerunku.   
f) w sprawach rozgrywek można kontaktować się z organizatorem Dział Organizacji Imprez: 
marek.gracz@bbosir.bielsko.pl  lub romuald.wojtulewski@bbosir.bielsko.pl 
g) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu, 
h) interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.  
             
             
                                                Organizator 
 
                                                                                                                                    Marek Gracz 
 
 
                                                                                                             Kierownik Działu Organizacji Imprez 
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