REGULAMIN
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW
MIASTA ZAMOŚĆ I POWIATU ZAMOJSKIEGO LZS
W TENISIE STOŁOWYM DLA: DZIEWCZĄT, CHŁOPCÓW, KOBIET I MĘŻCZYZN
NA 2014 ROK
I. Cel:
- Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz klubach sportowych na terenie miasta
Zamość i powiatu zamojskiego;
-Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.
II. Organizator:
Głównym organizatorem Mistrzostw jest Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Zamościu przy współpracy: Urzędu Miasta Zamość, Starostwa Powiatowego w Zamościu, UKS
„OPTIMA”, Zespołu Szkół nr 6 w Zamościu
III. TERMIN I MIEJSCE:
-Indywidualne Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w dniu 15 listopada br. (sobota) w hali sportowej Zespołu
Szkół nr 6 w Zamościu ul. Kalinowa 5a.
- Program:
Godz. 9.00 – weryfikacja zawodników szkoły podstawowe, gimnazja chłopcy i dziewczęta
Godz. 9.30 – początek gier
Godz. 12.00 – weryfikacja zawodników szkoły ponadgimnazjalne, seniorzy
Godz. 12.30 – początek gier
IV. Kategorie wiekowe:
-Dziewczęta szkoły podstawowe -rocz. 2004 i młodsze
-Chłopcy - rocz. 2004 i młodsi
-Dziewczęta szkoły podstawowe -rocz. 2002 -2003
-Chłopcy - rocz. 2002 -2003
-Dziewczęta gimnazja -rocz. 1999 -2001
-Chłopcy - rocz. 1999 – 2001
-Dziewczęta szkoły ponadgim. -rocz. 1996 -1998
-Chłopcy -rocz. 1996 -1998
-Kobiety - rocz. 1995 i starsze
-Mężczyźni -rocz. 1995 i starsi
V. Warunki uczestnictwa:
-W Mistrzostwach maja prawo startu zawodnicy i zawodniczki z terenu miasta Zamość i powiatu zamojskiego
posiadający aktualne badania lekarskie.
-Każda szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgminazjalna oraz klub sportowy ma prawo zgłosić w każdej
kategorii wiekowej – 2 zawodników i 2 zawodniczki.
VI. Zgłoszenia:
-Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach należy dostarczyć do dnia 10 listopada br. z podaniem nazwisk oraz
roczników zawodników i zawodniczek do P i M Z LZS w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość tel.
84 638 66 79, e-mail lzszam@op.pl. UWAGA Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
VII. Nagrody:
Za pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone pamiątkowe statuetki za miejsca I-III medale.
Wręczenia nastąpi po zakończeniu rozgrywek w danej kategorii.
VIII. Uwagi końcowe:
-Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS
-Mistrzostwa są ubezpieczone.
-Organizatorzy nie odpowiadają za zaginione lub zniszczone rzeczy pozostawione w szatniach lub miejscu
rozgrywek.
-Zawodnicy startują w strojach sportowych ze swoimi rakietkami do tenisa stołowego.
-Sędzią Głównym Mistrzostw będzie – Krzysztof Kawala.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
ORGANIZATORZY

