
REGULAMIN MISTRZOSTW MINISTRANTÓW I LEKTORÓW  

DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ  

W TENISIE STOŁOWYM 

GŁOGÓW, 22.02.2020 R. 

 

1. Patronat honorowy:  

 Bp Tadeusz Lityński - Biskup Zielonogórsko-Gorzowski 

 Rafael Rokaszewicz - Prezydent Miasta Głogowa.  

2. Organizatorzy:  

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Mikołaja w Głogowie  

 Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

3. Termin:  

22 lutego 2020 r.: 

- godz. 9:30 – Msza św. w kościele Bożego Ciała (Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Świętego Mikołaja) w Głogowie, 

- godz. 10.50 – rozpoczęcie rozgrywek 

4. Miejsce rozgrywek:  

Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie przy ul. Królewskiej 12. 

5. Celem Mistrzostw jest promowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, integracja 

społeczności ministrantów i lektorów, propagowanie wartości i postaw związanych z duchem fair 

play: uczciwości, postępowania zgodnie z ustalonymi zasadami, poszanowania i tolerancji wobec 

innych, rywalizacji bez przemocy, samokontroli, godnego przyjmowaniu porażek. 

6. Kategorie uczestników: 

- żak –  wiek 10-11 lat, chłopcy urodzeni w roku 2009 i 2010, 

- młodzik –  wiek 12-13 lat, chłopcy urodzeni w latach 2007-2008, 

- kadet –  wiek 14-15 lat, chłopcy urodzeni w latach 2005-2006, 

- junior –  wiek 16-18 lat, chłopcy urodzeni w latach 2002-2004  

(uczestnikiem może być 19-latek pod warunkiem, że jest uczniem szkoły średniej; w 

rozgrywkach nie mogą brać udziału studenci). 

7. System rozgrywek i zasady gry:  

- rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 

- Mistrzostwa zostaną rozegrane systemem rosyjskim zgodnie z przepisami ITTF (do dwóch 

przegranych meczów); 

- Mistrzostwa zostaną rozegrane w grach singlowych (pojedynczych);  

- pojedynki będą rozgrywane do dwóch wygranych setów (do 11 punktów + przewaga dwóch 

punktów), ewentualnie trzeci set do 11 punktów + przewaga dwóch punktów – ze zmianą stron po 

zdobyciu 5. punktu; 

- na podstawie wyników indywidualnych osiągniętych w poszczególnych kategoriach utworzona 

zostanie klasyfikacja drużynowa (zestawienie najlepszych wyników w każdej kategorii). 

Warunkiem udziału w klasyfikacji drużynowej jest wystawienie zawodników w każdej kategorii 

wiekowej;  



- odprawa techniczna zawodników połączona z losowaniem odbędzie się 15 minut przed 

rozpoczęciem rozgrywek. Losowanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń; 

- zwycięzcom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone puchary Biskupa Zielonogórsko – 

Gorzowskiego oraz nagrody rzeczowe; 

- najlepsza drużyna parafialna otrzyma specjalny „Puchar Świętego Mikołaja” – przechodnią nagrodę 

Mistrzostw; 

- wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy; 

- organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu gier w zależności od liczby startujących 

zawodników. 

8. Warunki zgłoszenia i losowanie: 

- zgłoszenia uczestników dokonuje opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza w danej parafii; 

- do rozgrywek można zgłosić dwóch ministrantów lub lektorów do każdej kategorii wiekowej – 

zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza internetowego FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY 

- w celu wyłonienia reprezentantów parafii w Mistrzostwach zachęca się do zorganizowania 

parafialnego turnieju w tenisie stołowym; 

- zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2020 r.  lub do wcześniejszego wyczerpania limitu 

miejsc. W zgłoszeniu należy podać nazwę parafii, imię i nazwisko opiekuna, imię i nazwisko 

uczestnika, datę urodzenia uczestnika. 

- na miejsce rozgrywek należy przywieźć zgody na udział w rozgrywkach i przetwarzanie danych 

osobowych podpisane przez uczestników pełnoletnich lub rodziców uczestników niepełnoletnich 

(formularz zgody jest w załączniku maila kurialnego) 

9. Warunki uczestnictwa: 

- uczestnik Mistrzostw zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju sportowego 

(rakietka, obuwie zmienne itp.); 

- w Mistrzostwach mogą brać udział tylko członkowie LSO zgłoszeni przez opiekunów; 

- zawodnicy biorą udział w Mistrzostwach za pisemną zgodą rodziców; podczas zawodów uczestnicy 

pozostają pod opieką opiekunów, z którymi przyjechali; 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni; 

- uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 

gospodarza obiektu i organizatora Mistrzostw; 

- uczestnicy zobowiązni są do okazania ważnej legitymacji szkolnej lub dokumentu tożsamości oraz 

legitymacji ministranta-lektora; 

- w razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami organizatorów Mistrzostw: 

 ks. Tomasz Janczewski,  tel. 601 313 319, e-mail: tjnapoczte@wp.pl 

 ks. Łukasz Malec, tel. 734 430 294, e-mail: l.malec@diecezjazg.pl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfacR3Q5Lq8E6uEqoATqSTwHWYix6a9tYnKKYD-XbwxhhFEAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfacR3Q5Lq8E6uEqoATqSTwHWYix6a9tYnKKYD-XbwxhhFEAQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
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