
 

<English version below> 

Regulamin 

4. Turnieju Tenisa Stołowego  

1. Organizator:  

cmT i Eurobuild Conferences 

2. Termin i miejsce:  

28.09.2019 roku (sobota)  

Hala Sportowa "Siennicka" OSiR Praga-Południe, Siennicka 40, 04-393 Warszawa 

3. Cel imprezy:  

• Integracja społeczności biznesowej poprzez sport 

• Propagowanie zdrowego stylu życia 

• Budowa relacji rodzinnych 

• Pogłębienie relacji z firmą cmT  

4. Uczestnictwo:  

Bezpłatne. W turnieju mogą wziąć udział osoby nie posiadające licencji PZTS oraz zawodnicy zgłoszeni 

grający w najniższej klasie rozgrywkowej w danym województwie.  

5. Program turnieju:  

9.00 – Dzieci (do 15 roku życia – urodzeni w 2004 r. lub młodsi) 

9.00 – Kobiety (powyżej 15 roku życia) 

9.00 – Mężczyźni (powyżej 15 roku życia) 

6. Zgłoszenia:  

Przyjmowane do 27 września 2019 r. do godziny 17:00 poprzez rejestrację online na stronie 

http://tabletennis.eurobuildconferences.com  lub przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: 

http://tabletennis.eurobuildconferences.com/


conference@eurobuildcee.com (formularz do pobrania w formacie pdf zamieszczony jest poniżej na 

stronie). 

7. System rozgrywek:  

Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmie Sędzia Główny w zależności od liczby uczestników.  

8.Nagrody:  

Wszystkie kategorie – statuetki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni po zakończeniu turnieju. 

9.Sprawy dodatkowe:  

• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez uczestnika w trakcie trwania 

turnieju, 

• obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne (płaska, jasna podeszwa),  

• ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego turnieju i przedstawiciela 

organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regulations 

The 4th Table Tennis Tournament 

1. Organiser: 

CMT and Eurobuild Conferences 

2. Date and place: 

28.09.2019 (Saturday) 

Siennicka Sports Hall, OSiR Praga-Południe, ul. Siennicka 40, 04-393 Warsaw 

3. The aim of the event: 

Business community integration through sporting activity 

Promoting healthy exercise 

Helping to improve relationships within families 

Building relations with CMT 

4. Participation: 

Participation is free of charge 

The tournament is open to anyone who does not have a professional Polish Table Tennis Association 

[PZTS] licence and those who play in the lowest class in their province. 

5. Tournament schedule: 



9.00 – Children (up to 15 years of age – born in 2004 or younger) 

9.00 – Women (above 15 years of age) 

9.00 – Men (above 15 years of age) 

6. Applications: 

The deadline for applications is 5pm on September 27th, 2019. This can be done by registering online at 

http://tabletennis.eurobuildconferences.com  or e-mailing the application form to: 

conference@eurobuildcee.com (a pdf of the form can be downloaded using the link below). 

7. Format of the tournament: 

The system for drawing up the game schedule will be devised by the main referee subject to the number 

of participants. 

8. Prizes: 

Trophies and prizes will be awarded to the winners in each category. The winners will be announced after 
the Tournament has finished. 
 

9. Additional regulations: 

• The organiser is not responsible for any injuries or illnesses that may befall competitors during the 

tournament. 

• A sports kit, racquets and clean footwear to change into (flat with a light-coloured sole) are 

obligatory. 

• The main referee of the tournament and a representative of the organiser will be responsible for 

the final interpretation of these regulations. 

 
 

 

http://tabletennis.eurobuildconferences.com/

