
REGULAMIN

Mistrzostw Województwa Pomorskiego Zrzeszenia LZS 
w tenisie stołowym

STRASZYN, 21 maja 2016 r.

Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

I. CEL:
- wyłonienie Mistrzów województwa pomorskiego Zrzeszenia LZS na 2016 rok
- kontrola aktualnego poziomu wytrenowania zawodników Zrzeszenia LZS
- popularyzacja tenisa stołowego w Zrzeszeniu LZS

II.ORGANIZATORZY:
- Klub sportowy LUKS STRASZYN
- Pomorskie  Zrzeszenie LZS w Gdańsku

III.PARTNERZY ORGANIZACYJNI:
- Gmina Pruszcz Gdański
- Wójt Gminy Pruszcz Gdański p. Magdalena Kołodziejczak
- Ośrodek Kultury Sportu, Rekreacji i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański
- Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański
- Dyrektor Zespołu Szkół w Straszynie p. Lubica Ząbkiewicz

V. TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w dniu 21.05.2016 (SOBOTA) w hali im. Andrzeja Grubby w Straszynie, 
ul. Starogardzka 48
Przyjazd i weryfikacja w dniu 21.05.2016  do godz. 10.00, miejsce jak wyżej
Losowanie 10.15
Gry 10.30

VI. UCZESTNICTWO
Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki członkowie Zrzeszenia LZS zgodnie z datą urodzenia 
w kategoriach:

Młodzik: 2003 i młodsi
Kadet: 2001-2002
Junior: 1998-2000
Młodzieżowiec: 1995-1997
Senior: 1994 i starsi
Zawodnicy / zawodniczki startują tylko w swoich kategoriach wiekowych

VII.PROGRAM MISTRZOSTW
Gry pojedyncze w kategoriach wiekowych (jak w pkt VI regulaminu)

VIII.ZGŁOSZENIA



 Zgłoszenia zawodników w każdej kategorii wiekowej dokonują kluby.
 Zgłoszenia imienne wg poniższego wzoru należy przesłać do 15.05.2016
 na adres e-mail: witekchyli@o2.pl

 Nazwisko i imię, kategoria wiekowa, klub

IX.SYSTEM PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW  - interpretacja organizatora,  zależna 
od ilości uczestników
Losowanie zawodników z jednego klubu w miarę możliwości jak najdalej od siebie

 XI.NAGRODY
 za miejsca 1-3 medale, 1-3 puchary, 1-3 dyplomy

XII. WERYFIKACJA
Zawodnicy winni legitymować się:
 - aktualne badania lekarskie

XIII. FINANSOWANIE
Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa organizator.
Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.
Wpisowe do turnieju 10 zł. uczestnik

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

– ubezpieczenia uczestników i aktualnych badań lekarskich,
– rzeczy zagubionych i zaginionych podczas imprezy,
– za wypadki powstałe z winy uczestników i osób postronnych.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Decyzje sędziego głównego zawodów w sprawach spornych są ostateczne.

ORGANIZATORZY
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