
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN 
 

Mistrzostw Województwa - Pomorskiego Zrzeszenia LZS  
w Tenisie Stołowym 

Luzino, 19 września 2020 r. 

 
 
 
I. CEL: 

a) wyłonienie Mistrzów Województwa - Pomorskiego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym na 

2020 rok oraz kadry na Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w kategoriach młodzieżowych 
(miejsca 1-3), które odbędą się w 16-18 października 2020 r. w Brzegu Dolnym,  

b) popularyzacja tenisa stołowego. 
 
II. ORGANIZATORZY: 

a) Pomorskie Zrzeszenie LZS,  
b) Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. 

 
III. PARTNERZY: 

a) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

b) Gmina Luzino. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE: 

a) zawody odbędą się w dniu 19.09.2020 r. (sobota) na Sali Sportowej GOSRiT przy ul. Szkolnej 

13 w Luzinie, 

b) zapisy w dniu zawodów odbywać się będą w biurze zawodów do godz. 9:30, 

c) weryfikacja zawodników oraz losowanie zaplanowano na godz. 9:45, 

d) początek zawodów zaplanowano na godz. 10:30. 
 

V. UCZESTNICTWO: 

Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki będący członkami Pomorskiego Zrzeszenia 

LZS. Zawody przeprowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych: 

a) Młodzik: roczniki 2007 i młodsi (w kat. dziewcząt i chłopców), 

b) Kadet: roczniki 2005-2006 (w kat. dziewcząt i chłopców), 

c) Junior: roczniki 2002-2004 (w kat. dziewcząt i chłopców), 

d) Młodzieżowiec: roczniki 1999-2001 (w kat. dziewcząt i chłopców), 

Zawodnicy / zawodniczki mają prawo startu wyłącznie w swojej kategorii wiekowej. 

 



VI. ZGŁOSZENIA: 

a) zgłoszenia zawodników w każdej kategorii wiekowej dokonują kluby, 

b) zgłoszenia należy przesłać do 18.09.2020 r. do godz. 18:00 na adres e-mail: 

p.hinz@gosrit.luzino.pl lub w dniu turnieju w biurze zawodów do godz. 9:30.,  

c) zgłoszeń należy dokonywać wg wzoru: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, przynależność 

klubowa. 

 

VII. SYSTEM PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW: 

a) interpretacja organizatora, zależna od ilości uczestników,  
b) losowanie zawodników z jednego klubu w miarę możliwości jak najdalej od siebie. 

 

VIII. NAGRODY:  

a) za miejsca 1-3: medale i puchary,  
 

XI. WERYFIKACJA: 

a) każdy z zawodników zobowiązany jest do posiadania oświadczenia o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do udziału w zawodach, 

b) w przypadku zawodników / zawodniczek niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun 

prawny. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

a)  rzeczy zagubionych i zaginionych podczas imprezy,  
b) za wypadki powstałe z winy uczestników i osób postronnych. 

Impreza jest ubezpieczona z tytułu LZS, OC i NNW obejmujące zawody oraz dojazd i powrót na 

zawody. 
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. 

Decyzje sędziego głównego zawodów w sprawach spornych są ostateczne. 
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