
 
      

 

REGULAMIN 

 

Mistrzostw Województwa Pomorskiego Zrzeszenia LZS 

 w tenisie stołowym 

STRASZYN, 26 września 2021 r. (NIEDZIELA) 
 

Impreza dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego 

 

I. CEL:  

- wyłonienie Mistrzów województwa pomorskiego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym  

  na 2021 rok oraz kadry na Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w kategoriach młodzieżowych 

(miejsca 1-3), które odbędą się 15-16 października 2021 r. w Luboniu. 

- kontrola aktualnego poziomu wytrenowania zawodników Zrzeszenia LZS. 

- popularyzacja tenisa stołowego w Zrzeszeniu LZS. 

 

II.ORGANIZATORZY:  

- Klub sportowy GTS LUKS STRASZYN  

- Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku  

- Szkoła Podstawowa w Straszynie 

 

III.PARTNERZY ORGANIZACYJNI: 

- Gmina Pruszcz Gdański  

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański 

- Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański  

- Firma „FORTUS” 

 

 

IV. PATRONAT 

- Marszałek Województwa Pomorskiego  

- Wójt Gminy Pruszcz Gdański p. Magdalena Kołodziejczak  

- Prezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS p. Piotr Klecha 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Straszynie p. Renata Jelińska 

 

 

 

 



 

 V. TERMIN I MIEJSCE: 

 Zawody odbędą się w dniu 26.09.2021 r. (NIEDZIELA) w hali im. Andrzeja Grubby  

w Straszynie, ul. Starogardzka 48  

Przyjazd i weryfikacja w dniu zawodów 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: 2009 i młodsi 

 Kadet: 2007-2008 

Junior: 2003-2006  

Młodzieżowiec: 2000-2002   

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 23.09.2021 r. 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, dyplomy, nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków. 

 

XII. WERYFIKACJA  

Zawodnicy winni legitymować się: 

 - oświadczeniem rodziców (dla osoby niepełnoletniej) o braku przeciwskazań do udziału w 

zawodach. Można wypisać takowe na miejscu zawodów.  

- posiadanie wypisanego oświadczenia Covid – Kwestionariusz uczestnika zawodów (na końcu 

regulaminu). 

XIII. FINANSOWANIE  

- Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa organizator.  

- Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.  

- Wpisowe do turnieju 10 zł.  

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu: 

– rzeczy zagubionych i zaginionych podczas imprezy,  

– 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.  

 

                                                                                                                    ORGANIZATORZY 

 

      Sekcja tenisa stołowego GTS LUKS STRASZYN 

 

 



PODSTAWOWE WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAWODÓW TENISA 

STOŁOWEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19  

1. Ceremonia otwarcia zawodów powinna zostać ograniczona do informacji ogłoszonej przez 

spikera zawodów.  

2. Ceremonia wręczania nagród powinna odbywać się z zachowaniem następujących zasad: 

wszystkie przedmioty przekazywane zawodnikom powinny być zdezynfekowane przed 

wręczeniem a podium powinno być tak duże aby zachować odstęp między zawodnikami. 

 3. Warto przypomnieć, że uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną 

odpowiedzialność a organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie 

wirusem COVID 19 uczestników zawodów tenisa stołowego.  

4. Przed wejściem na halę odbywa się obowiązkowa kontrola temperatury dla wszystkich 

uczestników zawodów. Uczestnicy, którzy mają temperaturę ciała powyżej 37,5 *C nie mają 

prawa wejść na halę.  

5. Klub zgłaszający zawodników na zawody jest zobowiązany do dostarczenia do biura 

zawodów wykazu nazwisk i numerów telefonów: kierownika ekipy, trenerów lub opiekunów 

oraz zawodników uczestniczących w zawodach. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu 

(załącznik). Dodatkowo, w stosunku do zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna 

zgoda rodziców lub opiekuna prawnego.  

6. W strefie szatni mogą przebywać tylko zawodnicy, którzy przygotowują się do gry lub 

właśnie zakończyli gry i przebierają się do wyjścia. W szatni może przebywać tylko 50% 

liczby osób pojemności szatni.  

7. Zawodnicy, ich opiekunowie i trenerzy zajmujący miejsca na trybunie powinni mieć 

zasłonięte usta i nos.  

8. W związku z ograniczaniem kontaktów, uścisk dłoni zawodników zostaje zastąpiony 

ukłonem w stronę przeciwnika i w stronę sędziego.  

9. Obowiązuje zakaż wycierania rąk o powierzchnię stołu.  

10. Gratulacyjne przytulanie, całowanie lub uścisk dłoni są zawieszone.  

11. Udostępnianie sprzętu sportowego innemu uczestnikowi jest niedozwolone.  

12. Po zakończonych zawodach każdy z uczestników obowiązkowo dezynfekuje ręce 

środkiem udostępnionym przy wyjściu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAWODÓW  

Nazwisko:  Imię:  

Data urodzenia:  Numer tel:  

Email:  Klub:  

Czy w Twoim otoczeniu był w ciągu ostatnich 17 dni potwierdzony przypadek COVID-?9  TAK  

    

Czy miałeś w ostatnich 2. tygodniach stwierdzone zakażenie COVID-19   

TAK  

 

NIE  

Czy obserwuje Pani/Pan u siebie/ u dziecka objawy(skreślić niepotrzebne)  

Gorączka (powyżej 38°C)  TAK  
 

NIE  
Duszność  TAK  

 

NIE  

Problemy z oddychaniem  TAK  
 

NIE  
Kaszel  TAK  

 

NIE  

Bólgardła TAK NIE  

 

 

Ból mięśni TAK NIE  

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika  

Niniejszym oświadczam, w zawodach tenisa stołowego mój syn/córka/ startuje dobrowolnie, a ja mam 

świadomość zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z podstawowymi 

wymogami bezpieczeństwa zawodów i zobowiązuję się, że syn/córka/ będą ściśle ich przestrzegać.  

W przypadku zakażenia się syna/córki wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora zawodów.  

Data/podpis/podpisy ............................................................................................  

  
 

 


