
14 OGÓLNOPOLSKI OTWARTY TURNIEJ  

WETERANÓW i WETERANEK 

 W TENISIE STOŁOWYM 
12 maj (NIEDZIELA) 2019 r. 

Hala Sportowa – MORiS Chorzów ul. Dąbrowskiego 113 
 

 

CEL TURNIEJU: 

Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych 

oraz wyłonienia najlepszych zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach 

wiekowych. 

 

TERMIN i MIEJSCE ZWODÓW: 

Zawody zostaną rozegrane w dniu 12 maj 2019 roku (niedziela) w Hali Sportowej 

Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie ul Dąbrowskiego 113 

 

UCZESTNICTWO: 

W zawodach mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1979 roku i starsi oraz zawodniczki 

urodzone w 1979 i starsze. Uczestnicy Turnieju powinni posiadać aktualne badania 

lekarskie lub oświadczenie o dobrowolnym starcie w turnieju. 

 

KATEGORIE WIEKOWE:  

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach wiekowych: 

 

KOBIETY; 

- Kategoria A - rocznik 1979 - 1965 ( 40 – 54 lata) 

- Kategoria B - rocznik 1964 i starsze ( 55 i lat i starsze ) 

MĘŻCZYŹNI; 

- Kategoria C- rocznik 1979 - 1970 ( 40 – 49 lat ) 

- Kategoria D - rocznik 1969 - 1960 ( 50 – 59 lat ) 

- Kategoria E - rocznik 1959 - 1950 ( 60 – 69 lat ) 

- Kategoria F - rocznik 1949 i starsi ( 70 lat i starsi ) 

 

- kategoria Open ( otwarta dla weteranów i weteranek ) 

 

SYSTEM ROZGRYWEK – w kategoriach wiekowych zostanie ustalony przez 

Organizatora i sędziego głównego po zamknięciu listy zgłoszeń. 

Podstawowym systemem gier jest system pucharowy do 2-ch przegranych pojedynków z 

rozegraniem finału z przodu drabinki oraz gier o miejsca 3-8 z tyłu drabinki. 

 

W turnieju OPEN pojedynki rozgrywane będą do 2-ch wygranych setów 

z wyjątkiem gier półfinałowych i finału z przodu drabinki oraz gry o 3 miejsce z tyłu 

drabinki. Ta sama zasada dotyczyć będzie kategorii wiekowej w której będzie startować 

więcej niż 32 uczestników. 

-Turniej rozgrywany zostanie piłeczkami 3-gwiazdkowymi ( plastik) dostarczonymi przez 

organizatora. 

- Organizator przewiduje dokonania rozstawień na podstawie wyników poprzedniego 

turnieju lub aktualnej listy rankingowej 

  

 



 WPISOWE DO ZAWODÓW:  
– wpisowe do zawodów wynosi 20 zł – w cenie wpisowego jest możliwość startu w dwóch 

kategoriach (kategoria wiekowa i kategoria open). 

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU: 

 

do 10.30   - zgłoszenia w Biurze Zawodów 

10.45   - losowanie gier ,  

11.00   - rozpoczęcie gier w kategoriach wiekowych   

13.30   - rozpoczęcie gier w kategorii OPEN  

  Godziny rozpoczęcia gier w kategorii OPEN może ulec zmianie z uwagi na ilość 

startujących zawodników   

   

NAGRODY: 

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są pamiątkowe statuetki, a 

ponadto dla pierwszych czterech zawodników w każdej kategorii ufundowane zostaną 

upominki.  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

-W czasie trwania Turnieju obowiązują przepisy PZTS .We wszystkich innych sprawach 

decyzję podejmuje Sędzia Główny wspólnie z kierownikiem zawodów.  

- Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem 

przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 

kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119)- pełna informacja o sposobie przetwarzania danych 

osobowych przez organizatora znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. 

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 

- Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

- Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i 

miejscu stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju. 

- Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

  

ORGANIZATORZY: 

Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach 

Ognisko „TKKF Chorzów” 

Urząd Miasta Chorzów 

 

Kierownik zawodów: Krzysztof Kałan 

Sędzia główny: Jan Kaczyński  



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestników wydarzenia jest Ognisko Towarzystwa Krzewienia 

Kultury Fizycznej „CHORZÓW”, 41-500 Chorzów. Ul. Odległa 5 

2. Kontakt z Administratora możliwy jest pod jego adresem lub telefonem nr. 502 64 92 32 

3. Odbiorcami danych osobowych może być, Urząd Miasta oraz podmioty i osoby upoważnione na 

podstawie przepisów prawa,  

4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, rok urodzenia) będą przetwarzane przez okres 5 lat w 

celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia 

zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń. 

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit e) RODO – przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a w zakresie 

rozpowszechniania wizerunku art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

6. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników wydarzenia nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Uczestnikom wydarzenia przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) 

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich 

żądań przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 

wydarzeniu obejmuje także:  

 

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub 

rozpowszechniane będą informacje o wydarzeniu.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 

informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. 

Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z 

informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
 


