
 

 
                               REGULAMIN 

 

                                          LIGI TENISA STOŁOWEGO  

                                                    LIGI BILARDA 

 

                      Organizator: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu 
 

I. Miejsce rozgrywek: Ogród Jordanowski nr 2, ul. Przybyszewskiego 30A, Poznań 

II.  Czas rozgrywek: styczeń/luty 2017 rok 

III. Koszt 

          1. Udział w lidze jest bezpłatny. 

IV. Nagrody 

          1. Dla najlepszych osób przewidziane są medale, dyplomy. Dla pozostałych 

uczestników drobne upominki. 

V. System rozgrywek – dokładny system rozgrywek opracowany zostanie po 

zamknięciu listy zgłoszeń. 

VI. Zgłoszenia – zgłoszenia można dokonać w świetlicy  

Ogrodu Jordanowskiego. Liga przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży szkolnej od 

4 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum. W zależności od ilości 

zgłoszonych osób może zostać utworzona liga Szkół Podstawowych oraz  

liga w kategorii Gimnazjum.  

Zgłaszając się do ligi należy podać: 

imię i nazwisko, szkołę, mail kontaktowy, liga w której startuje, np. 

Jan Kowalski, Gimnazjum nr 111, jankowalskipoznan111@gmail.com, Liga 

Bilarda 

 

Jedna osoba może zgłosić się do Ligi Tenisa Stołowego i Ligi Bilarda. 

 

 

 

 

 



                               LIGA TENISA STOŁOWEGO 

         

1. System gier uzależniony będzie od ilości zgłoszony osób. Możliwe warianty: 

a) system grupowy, 

b) system każdy z każdym. 

2. Mecze będę rozgrywane zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego. 

3. Wyniki: 

a) osobie za rozegrany mecz przyznawana jest następująca ilość punktów: 

- wygrana 3:0, 3:1 – 3 punkty, 

- wygrana 3:2 – 2 punkty, 

- przegrana 2:3 – 1 punkt, 

- przegrana 0:3, 1:3 – 0 punktów 

b) o miejscu w tabeli decydują: 

- zdobyte punkty, 

- w przypadku równej ilości punktów: 

* wynik bezpośredniego pojedynku, 

* liczba meczy wygranych. 

 

W sytuacjach nie objętych w regulaminie decydujący głos ma organizator. 

 

 

                                           LIGA BILARDA 

 

1. System gier uzależniony będzie od ilości zgłoszony osób. Możliwe warianty: 

a) system grupowy, 

b) system każdy z każdym. 

2. Mecze rozgrywane według przepisów bilarda. 

3. Wyniki: 

a) osobie za rozegrany mecz przyznawana jest następująca ilość punktów: 

- za wygraną 3 punkty, 

- za przegraną 1 punkt. 

Maksymalny czas trwania meczu to 40 minut. Po upływie tego czasu wygrywa 

osoba, która wbiła więcej bil. W przypadku pozostania na stole takiej samej ilości 

bil gracze otrzymują po 2 punkty. 

b) o miejscu w tabeli decydują: 

- zdobyte punkty, 

- w przypadku równej ilości punktów: 

* wynik bezpośredniego pojedynku, 

* liczba meczy wygranych 



 

W sytuacjach nie objętych w regulaminie decydujący głos ma organizator. 

 

 

ZAPISY DO KOŃCA GRUDNIA I CAŁY STYCZEŃ  

W OGRODZIE JORDANOWSKIM NR 2.  

 

W STYCZNIU ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE ORGANIZACYJNE  

Z ZAINTERESOWANYMI OSOBAMI 

 
 


