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WAMET CUP – REGULAMIN

Organizator: 
Klub Sportowy Dąbcze 

Patronat medialny: 
www.e-pingpong.pl – Ogólnopolski Portal o Tenisie Stołowym
www.rydzyna24.pl 

Cel: 
Popularyzacja tenisa stołowego oraz zdrowego trybu życia. 

Termin: 
Wamet Cup w tenisie stołowym to cykl trzech imprez. Pierwszy turniej odbędzie się 23. kwietnia 2017 roku o 
godzinie 14:00.  Daty pozostałych dwóch rund zostaną podane w terminie późniejszym.

Kategoria:
Zawody zostaną rozegrane w kategorii OPEN. 

Zapisy:
Zapisy do Wamet Cup odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: ks.dabcze@e-
pingpong.pl) i telefonicznie (721 313 920) lub bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju. Zapisy do 23. 
kwietnia 2017 roku do godziny 13:50.

Miejsce: 
Hala Sportowa w Dąbczu 

System rozgrywek: 
Uzależniony od liczby uczestników. Zawody rozgrywane będą systemem grupowym lub systemem 
pucharowym "rosyjskim" do dwóch porażek (z możliwością zajęcia trzeciego miejsca w turnieju pocieszenia).

Punktacja turniejów rankingowych: 
1 miejsce - 50 pkt. 
2 miejsce - 46 pkt. 
3 miejsce - 44 pkt. 
4 miejsce - 42 pkt. 
Przedział miejsc 5-8 - 35 pkt. 
Przedział miejsc 9-12 - 30 pkt. 
Przedział miejsc 13-16 - 25 pkt. 
Przedział miejsc 17-20 - 20 pkt 
Przedział miejsc 21-24 - 15 pkt. 

Do klasyfikacji generalnej zaliczają się trzy turnieje. W przypadku takiej samej ilości punktów w klasyfikacji, 
liczy się suma wszystkich wyższych miejsc we wcześniejszych zawodach. 

http://www.dabcze.e-pingpong.pl/
mailto:ks.dabcze@e-pingpong.pl
mailto:ks.dabcze@e-pingpong.pl
http://www.rydzyna24.pl/
http://www.e-pingpong.pl/
mailto:ks.dabcze@e-pingpong.pl


Klub Sportowy Dąbcze, Dąbcze 94, 64-130 Rydzyna, www.dabcze.e-pingpong.pl, e-mail: ks.dabcze@e-pingpong.pl 

Nagrody w klasyfikacji generalnej: 
Trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej otrzyma puchary i bony do wykorzystania w sklepie 
internetowym www.ping-pong.pl.
1. miejsce - bon 300 PLN
2. miejsce - bon 200 PLN
3. miejsce - bon 100 PLN

Wpisowe:
10 złotych od zawodnika.

Inne: 
Obowiązek ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Osoby niepełnoletnie przy zgłoszeniu do turnieju 
zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę opiekunów na udział w turnieju wraz z telefonem opiekuna. 

Kontakt: 
Informacje na temat Wamet Cup w tenisie stołowym znajdują się na stronie internetowej www.dabcze.e-
pingpong.pl. O szczegóły można również pytać pod nr tel. 721-313-920 lub wysyłając wiadomość e-mail na 
ks.dabcze@e-pingpong.pl. 

Za organizatorów 

Prezes KS Wamet Dąbcze
Mateusz Przybył 

mailto:ks.dabcze@e-pingpong.pl
http://www.dabcze.e-pingpong.pl/

