
          REGULAMIN  
                 MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA  LZS   SZKÓŁ    
              ROLNICZYCH I  ŚREDNICH 
                                NA ROK SZKOLNY  2021/2022     
                                  W TENISIE  STOŁOWYM 
                               DZIEWCZĄT I  CHŁOPCÓW                           

                                           
Cel

      - popularyzacja tenisa stołowego  w   szkołach średnich i rolniczych
             - wyłonienie Mistrza Województwa Lubelskiego

      2.      Organizator – organizatorami mistrzostw są :
                          Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
                           Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach 
 

     3  Termin i miejsce -  turniej odbędzie się w ZSTR  w Piotrowicach 
     termin do ustalenia                                                               
 Przyjazd uczestników w dniu zawodów do godz. 9.30.  Początek Mistrzostw  godz. 10.00 
4.  Uczestnictwo –  – PRAWO STARTU W MISTRZOSTWACH MAJĄ  REPREZENTACJE SZKÓŁ , 
KTÓRE ZGŁOSIŁY SWÓJ  UDZIAŁ W ZAWODACH ZGODNIE TERMINEM ZGŁOSZEŃ    .
PO  OTRZYMANIU  ZGŁOSZEŃ  ZAINTERESOWANI  OTRZYMAJĄ                                        

              KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  I   DRUK OŚWIDCZENIA ZDROWIA ,   DRUKI     
NALEŻY WYPEŁNIĆ I PRZYWIEŚĆ NA ZAWODY.
Reprezentacje składają się  z:                                                                                                          

                          -  3 zawodniczek :urodzonych w  roku 2002 i młodszych  

                     -   3 zawodników  urodzonych w  roku 2002 i młodszych

       -  na odprawie technicznej zawodnicy muszą być zgłoszeni na liście podpisanej

                           przez dyrektora szkoły  

               w zawodach nie mogą brać udziału uczniowie klas policealnych  

                   5. Zgłoszenia
           UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH     NALEŻY  ZGŁOSIĆ    WYŁACZNIE   DROGA  ELEKTRONICZNĄ DO 
           WZ LZS    W LUBLINIE  DO DNIA  5.10.2021  -    E-MAIL  lzswaclaw@op.pl i lzslubin@op.pl   brak        

zgłoszenia oznaczać będzie   rezygnację ze star  tu.
    ZGŁOSZENIE /OSTATECZNE /DO ZAWODÓW  NALEŻY PRZESŁAC NA  5 DNI  PRZED TERMINEM 
ZAWODÓW  NA   ADRES  lzswaclaw@op.pl   

 w zgłoszeniu należy zaznaczyć  nr „rakiety „ zawodnika np.

 Piotrowice 1, Piotrowice 2, Piotrowice 3 -sędzia główny zwodów i przedstawiciel organizatora 
dokona wcześniej losowania .Podczas zawodów będziemy tylko podstawiać nazwiska pod 
wylosowany numer.

6.  Sposób przeprowadzenia mistrzostw –
           - zawody przeprowadzone będą w : a. konkurencji indywidualnej

                                           b. grach deblowych /jeden zespół/

 - zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS, 

-system rozgrywek „Pucharowy do  dwóch  przegranych „

– po prawej stronie wyłonione miejsca I –II , po lewej III - IV  m-ce 

   - zawody przeprowadzone w klasyfikacji szkół - osobno w kategorii dziewcząt ,osobno w

      kategorii chłopców



- zwycięży szkoła, której zawodnicy zdobędą najwięcej punktów w końcowej 

klasyfikacji indywidualnej  (w przypadku równej ilości punktów, wyższe miejsce zajmie 

szkoła, której zawodnik będzie wyżej sklasyfikowany  indywidualnie)

Punktacja:    indywidualna: 1 m – 10 pkt., 2 m – 9, 3 m – 8, 4 m – 7, 5-6 – 6, 7-8– 5, 

9-12 – 4, 13 - 16 – 3, 17 - 24 – 2,25 -32 – 1, 

- gra  deblowa – j.w.

 
7. Finansowanie

 koszty  organizacyjne pokrywa WZ LZS
 koszty korzystania z sali sportowej i nagłośnienia pokrywają gospodarze
koszty  uczestnictwa pokrywają szkoły .

       8. Nagrody 
                             -w finale wojewódzkim  drużyny w klasyfikacji dziewcząt i chłopców

  otrzymają pamiątkowe puchary  
                              -zawodnicy drużyn, które zajmą miejsca 1 –3 otrzymają pamiątkowe medale

- zawodnicy /czki / którzy zajmą  miejsca 1- 3 w grach pojedynczych i deblowych 
  otrzymają pamiątkowe medale.     

9. Uwagi końcowe
 po otrzymaniu zgłoszeń wyślemy do zainteresowanych komunikaty organizacyjne
- interpretacja regulaminu należy do organizatora – WZ LZS

                  - sprawy sporne rozstrzyga sędzia gł. wraz z przedstawicielem organizatora.
- zawodnicy startujący w zawodach winni być ubezpieczeni w ramach 

                                ubezpieczenia  szkolnego 
                              - organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki

    - zgłoszenie do zawodów oznacza jednocześnie ,że  uczestnik w/w zawodów wyraża zgodę 
                   na wdrożenie  rozporządzenia  RODO

- za organizację zawodów odpowiedzialni są:
 Wacław Słomkowski  -Wiceprzewodniczący  WZ LZS  tel 604 643 662.
  Janusz Baran   Dyrektor ZSTR Piotrowice
  Marcin Bielecki  Nauczyciel WF    ZSTR Piotrowice

Organizatorzy 
WZ LZS Lublin
 ZSTR Piotrowice

                           -        OŚWIADCZENIE RODZICA,OPIEKUNA PRAWNEGO 
           ZAWODNICZKI UCZESTNICZĄCEJ W ZAWODACH SPORTOWYCH 
          ORGANIZOWANYCH PRZEZ  WZ LZS W LUBLINIE

imię i nazwisko rok urodzenia................................................................................ 

adres zamieszkania........................................................................................... 

Niniejszym oświadczam że obecny stan zdrowia w/w pozwala na wzięcie udziału w 
zawodach sportowych organizowanych zgodnie z regulaminem przez Wojewódzkie Zrzeszenie LZS 
w Lublinie  

W zawodach startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam ,że zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i w pełni 

akceptuję zapisy w nim zawarte.



..................................dn. ..........................

......................................................................
        czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna


