
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
REGULAMIN 

 
MISTRZOSTWA POLSKI ZRZESZENIA LZS W TENISIE STOŁOWYM 

OSTRO% DA 

 

 

Impreza dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
 

OSTRÓDA, 17-18.06.2022 
I. CEL 

 Wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS na 2022 rok 
 Kontrola aktualnego poziomu wytrenowania zawodników Z LZS 
 Popularyzacja tenisa stołowego i upowszechnianie sportu w 

środowiskach wiejskich i małych miastach 
 

II. ORGANIZATOR 
 Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie 
 Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie 
 Warmińsko-Mazurski Związek tenisa stołowego 
 Urząd Gminy w Ostródzie 
 Urząd Miasta w Ostródzie / OCSIR Ostróda 

 
III. TERMIN I MIEJSCE 
Zawody odbędą się w dniu 18.06.2022 w Hali Widowiskowo- Sportowej OCSIR 
ul. Kościuszki 22, 14-100 Ostróda 
Przyjazd w dniu 17.06.2022 do ustalonych miejsc zakwaterowania weryfikacja w 
godzinach 16.00 - 18.00 Hala OCSIR 

 
Zakwaterowanie: 

1) Apartamenty Ostróda (Poprzednio Hotel Platinium) ul. Wyszyńskiego 
(przy stadionie) 

2) Bursa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo -Rewalidacyjnych w 
Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 14 

Wyżywienie: 
1) śniadanie w miejscu zakwaterowania 
2) Kolacja 17.06 i obiad 18.06 Hala OCSIR 

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

o młodzik/ młodziczka - 2009 i młodsi 
o Kadet / kadetka - 2007-2008 
o Junior / juniorka - 2003-2006 
o Młodzieżowiec - 2000-2002 



W zawodach finałowych startuje po 3 zawodników z województwa w każdej kategorii 
wiekowej. W uzasadnionych przypadkach do celów szkoleniowych istnieje możliwość 
startu w kategorii wyższej. 

 
 

V. PROGRAM MISTRZOSTW 
Gry pojedyncze w kategoriach wiekowych (minutowy program zawodów podany 
zostanie po otrzymaniu zgłoszeń) 

 

PIĄTEK 
przyjazd do miejsca zakwaterowanie 
16.30-18.00 - weryfikacja 
godz. 18.00-19.30 kolacja OCSIR (bezpośrednio po weryfikacji) 
SOBOTA 
7.30-8.30 śniadanie w miejscu zakwaterowania 
9.00-12.00 - rozpoczęcie gier eliminacyjnych (OCSIR) 
12.00 - Uroczyste otwarcie Mistrzostw 
12.30-14.00 - kontynuacja gier 
14.00-16.00 - Przerwa obiadowa (OCSIR) 
16.00-18.00 – gry finałowe wyłonienia miejsc 
18.00 - Uroczyste zakończenie Mistrzostw; podsumowanie, dekoracja, rozdanie nagród 

 
Orientacyjny program może ulec zmianie w zależności od ilości 
zgłoszonych zawodniczek i zawodnik 

 

 
VI. ZGŁOSZENIA 

Zgłoszeń i zamówień dokonują jedynie Wojewódzkie Zrzeszenia LZS / LKSy 
UWAGA: Ze względów organizacyjnych prosimy do dnia 31.05.2022 dokonanie 
zamówienia  ilościowego  reprezentacji  wojewódzkiej  na  podstawie  którego 
województwa zostaną obciążone zgodnie z niniejszym regulaminem, kosztami 
zamówionych świadczeń - zarówno wyżywienia jak i zakwaterowania. 

Zgłoszenia imienne wg poniższego wzoru należy przesłać do 10 czerwca 2022 

Zgłoszenia ilościowe jak i imienne na adres email: wmz@lzs.olsztyn.pl 

Lp Nazwisko i imię Kategoria wiekowa Klub Województwo 

     

 

VII. SYSTEM PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW 
Do dwóch przegranych spotkań z rozegraniem finału o I miejsce oraz turnieju 
pocieszenia o miejsce III (mecze do trzech wygranych setów). 
Losowanie zawodników z jednego klubu czy województwa w miarę możliwości jak 
najdalej od siebie 

Tabele z rozlosowanymi zawodniczkami i zawodnikami oraz program minutowy 

mistrzostw zostanie opublikowany (po otrzymaniu kompletu zgłoszeń)na stronie 

internetowej WMZ LZS: www.lzs.olsztyn.pl 

 
VIII.PUNKTACJA 
W finale centralnym prowadzona będzie punktacja klubowa i wojewódzka za 
zajęcie miejsc 1- 48 wg klucza: 1 – 20 pkt , 2 – 17 pkt, 3 – 15 pkt, 4 - 14 pkt, 5-6 – 
12 pkt, 7-8 – 10 pkt, 9-12 – 6 pkt , 13-16 – 3 pkt, 17-32 - 2 pkt, poniżej – 1 pkt 

 

Punkty zdobyte przez zawodników będą zaliczane do klasyfikacji wojewódzkiej, klubowej 
oraz do współzawodnictwa KZLZS 

mailto:wmz@lzs.olsztyn.pl
http://www.lzs.olsztyn.pl/


IX. NAGRODY 
Indywidualnie za miejsca 1-3 medale, Klubowa i wojewódzka wszystkie kategorie 
wiekowe łącznie, za miejsca 1-3 puchary, 
Pula nagród rzeczowych za miejsca 1-3 we wszystkich kategoriach 8 000,00 zł. 

 
 

X. WERYFIKACJA 
Zawodnicy winni legitymować się: 

 Dokumentami wymaganymi przez PZTS - licencja + aktualne badania 
lekarskie 

 W innym przypadku - Legitymacją członkowską LZS z aktualnie 
opłaconymi składkami + aktualne badania lekarskie 

 
 

XI. FINANSOWANIE 
Organizatorzy zabezpieczają zakwaterowanie i wyżywienie wyłącznie po złożeniu 
pisemnego zamówienia przez WZ LZS: 

 
Zakwaterowanie i wyżywienie (Kolacja w dniu przyjazdu+noclegi ze śniadaniem): 

 
1) Apartamenty Ostróda - Wysoki standard - (Poprzednio Hotel Platinium) 

ul. Wyszyńskiego (przy stadionie) 
koszt 1 os w pokoju 3 os - 110,00 zł (ze śniadaniem) 
koszt 1 os w pokoju 2 os - 125,00 zł (ze śniadaniem) 

2) Bursa Szkolna przy ul. Grunwaldzkiej 14 - cena 65,00 zł (ze śniadaniem) 

 
Kolacja w dniu przyjazdu 17.06 na obiekcie OCSIR - 25,00 zł 
Obiad w dniu 18.06 na obiekcie OCSIR - 30.00 zł 

 
 

Po złożeniu zamówienia mailem z wyszczególnieniem świadczeń należy dokonać 
opłaty na przelewem na konto WMZ LZS - Bank Pekao SA : 11 1240 5598 1111 
0000 5029 1272 

Wpłata / przelew do 15.06.2022 
 

Wpisowe w wysokości 20 zł pokrywają startujące kluby, wpłacając kwotę w formie 
elektronicznej na konto Krajowego Zrzeszenia LZS: 

 
Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604 
S. Krzyżanowskiego 46a 01-220 Warszawa 
Wpłata / przelew do 16.06.2022 

 
* Przy przelewach do KZ LZS oraz WMZ LZS, prosimy o podanie danych do faktury: 
nazwa podmiotu, adres, NIP. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej 
faktury. 

Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa KZ LZS oraz organizatorzy 
Koszty przejazdu i pobytu pokrywają zainteresowane Wojewódzkie Zrzeszenia 
LZS/Kluby 
Dla zainteresowanych istnieje możliwość zakwaterowania na kolejną noc tj, z 
18/19.06.2022 

Prosimy w zamówieniu o podanie dokładnego zapotrzebowania tj. Ilości posiłków/ 
noclegów 



XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia uczestników, 
kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu 
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w 
niniejszym regulaminie 

 
Osoby odpowiedzialne za poszczególne dziedziny: 
- sprawy ogólne (organizacyjne): Marek Jaczun, telefon 691 48 59 27, 
- sportowe (listy startowe, losowanie turnieju): sędzia główny - Grzegorz Bor 

 
 
 

Krajowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe 


