
 
 

RINGO 
 

CEL: Wyłonienie najlepszej zawodników i drużyny XIX Światowych Letnich Igrzysk    
         Polonijnych oraz popularyzacja gry w ringo w środowiskach polonijnych. 
 
MIEJSCE: Boisko Komendy Portu Wojennego w Gdyni ul. Rondo Bitwy Pod Oliwą 1,    
                  Gdynia 
 
TERMIN: 30 lipca 2019 r., godz. 9.00 (szczegółowy harmonogram rozgrywek podamy          
                 w oddzielnym komunikacie) 
 
KATEGORIE WIEKOWE: 
 
1. w grach pojedynczych:  
 

 grupa I  K do 12 lat 
 grupa II K od 13 do 18 lat 
 grupa III K od 19 do 30 lat 
 grupa IV K od 31 do 40 lat 
 grupa V K od 41 do 50 lat 
 grupa VI K od 51 do 60 lat 
 grupa VII K od 61 lat i powyżej  

 

 grupa I  M do 12 lat 
 grupa II M od 13 do 18 lat 
 grupa III M od 19 do 30 lat 
 grupa IV M od 31 do 40 lat 
 grupa V M od 41 do 50 lat 
 grupa VI M od 51 do 60 lat 
 grupa VII M od 61 lat i powyżej   

O przynależności do danej grupy decyduje rok urodzenia. 
 
2. w grach podwójnych (gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn)  zostaną 
rozegrane wyłącznie bez podziału, w kategorii - „OPEN”.  
 
Podstawą rozegrania konkurencji jest udział co najmniej pięciu osób w danej grupie 
wiekowej lub pięciu par (w grze podwójnej kobiet i mężczyzn). W przypadku braku 
wymaganej ilości startujących kategorie będą łączone. Ostateczny przydział do danej 
grupy podejmie Koordynator Dyscypliny w porozumieniu Sędzią Głównym. 
 
SYSTEM ROZGRYWEK: 
 
1. System rozgrywek: grupowy, „każdy z każdym”. Ostateczny sposób 

przeprowadzenia turnieju ogłosi sędzia główny przed rozpoczęciem 
poszczególnych konkurencji. 
 

2. Klasyfikacja zawodników (drużyn) w zawodach ringo ustalana jest kolejno według: 
a. liczby zwycięstw, 
b. wyniku bezpośredniego pojedynku zainteresowanych przy równej liczbie 

zwycięstw, 



c. przy trzech lub więcej zawodnikach (drużynach) o tej samej liczbie zwycięstw – 
decyduje większa liczba zwycięstw pomiędzy zainteresowanymi, a przy 
równości zwycięstw – różnica punktów zdobytych i utraconych, 

d. przy równości tej różnicy punktów – decyduje większa liczba punktów 
zdobytych, 

e. przy tej samej liczbie punktów zdobytych przez zainteresowanych decyduje 
większa liczba punktów zdobytych do utraconych w danej serii spotkań, 

f. przy równej różnicy punktów decyduje większa liczba punktów zdobytych w 
całej serii spotkań, 

g. przy także i tej równości – o zdobytym miejscu decyduje ponowny 
bezpośredni pojedynek wszystkich zainteresowanych. 

3. W kategoriach dwójkowych nie może na miejsce kontuzjowanego zawodnika 
wejść zawodnik rezerwowy, a drużyna nie może walczyć w niepełnym składzie. 

4. Wielkość boiska do gry w przedziale wiekowym:   
 do 12 lat  -   14m x 7m, wysokość siatki 224 cm, 
 13 – 50 lat - 16m x 8m, wysokość siatki 243 cm, 
 51 i powyżej - 16m x 7m, wysokość siatki 243 cm; 

 
SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
 
1. Organizator zapewnia sprzęt sportowy, zabezpieczenie medyczne oraz skład 

sędziowski. 
2. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Polskiego Towarzystwa 

Ringo. 
3. Zawodników obowiązuje strój sportowy.  
4. Prawo do interpretacji powyższego regulaminu przysługuje Koordynatorowi 

Zawodów / Sędziemu Głównemu.  
5. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników turnieju. 
6. Za zniszczenia dokonane na obiektach sportowych odpowiadają zawodnicy.  
7. Organizator nie odpowiada za własność zawodników pozostawianą bez opieki. 
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku do celów 

medialnych przez Organizatora.   
9. W sprawach organizacyjnych i sportowych osobą właściwą do pierwszego 

kontaktu jest koordynator ringo – p. Krystyna Anioł, e-mail: 
krystynaaniol27@gmail.com   

10. Start w zawodach oznacza akceptację regulaminu, konkurencji oraz zasad 
określanych przez Organizatora. 
 

 /-/ ORGANIZATOR 
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