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1. Cel: 
 - Wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego.  
 - Popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta Kutno.  
 - Wyłonienie zwycięzcy cyklu Grand Prix Kutna w tenisie stołowym 
2.Organizatorzy: 
 - Urząd Miasta Kutno 
 - MOSiR Kutno  
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie 
3.Terminy: 
 - Turnieje eliminacyjne: - Rozegranych zostanie sześć turniejów eliminacyjne + finał. 
 - Zawody zostaną rozegrane w sali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 6 Kutno (Kutno ul. Łąkoszyńska 9) 

4.Uczestnicy: 
  - W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy występujący aktualnie w zawodach ligowych organizowanych 
    przez PZTS lub związki regionalne. 
  - Uczestnicy muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość.  
  - Uczestnicy startują tylko w swojej kategorii wiekowej. 
  - Zawodniczki i zawodnicy pozostają w swoich kategoriach wiekowych do końca danego cyklu „Grand Prix” 
5. Kategorie wiekowe: 
  - Szkoły Podstawowe dziewczęta i chłopcy 
  - Gimnazja dziewczęta i chłopcy 
  - Szkoły Średnie dziewczęta i chłopcy 
  - Dorośli/ kobiety/ 
  - Dorośli /mężczyźni do 35 lat / 
  - Dorośli /mężczyźni powyżej 35 lat /  
6. Sposób przeprowadzenia zawodów: 
   - Turnieje będą rozgrywane systemem pucharowym do dwóch porażek. Po pierwszym turnieju rozstawieni 
      będą czterej pierwsi zawodnicy. 

 Do turnieju finałowego kwalifikuje się pierwszych ośmiu zawodników w każdej kategorii wiekowej 
   - Punktacja: I miejsce-50pkt., II -40, III -35, IV – 30, V – 25, VI – 20, VII – 18, VIII – 16, IX – 14, X – 12, 
     pozostali uczestnicy po 10 punktów.  
   - W zawodach finałowych punktacja jest podwójna np. 1 miejsce -100pkt. 2 miejsce 80pkt. itp. 
   - Wynik końcowy Grand Prix to suma wszystkich punktów turniejowych plus punkty finałowe. 
 7.Nagrody: 

 Statuetki lub puchary dla trzech pierwszych zawodników/zawodniczek/ startujących w każdej kategorii wiekowej 
po turnieju finałowym. 

 8.Obowiązki zawodnika: 
   - Ubezpieczenie we własnym zakresie, zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 
   - Posiadanie własnego sprzętu do gry oraz stroju sportowego. 
 9. Uwagi końcowe: 
  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobista uczestników. 
  - Wszelkie sprawy sporne nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygają organizatorzy. 
  - Na terenie rozgrywania zawodów obowiązuje całkowity zakaz picie alkoholu pod każdą postacią. 
    Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu powoduje natychmiastowe wykluczenie z zawodów.                   
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