R E G U LA M I N
Mistrzostw Województwa LZS Szkół Gminnych w Tenisie Stołowym 2014
Cel
- popularyzacja tenisa stołowego w śród młodzieży szkół wiejskich i małomiasteczkowych
- przegląd i wstępna selekcja utalentowanej młodzieży do uprawiania tenisa stołowego
Termin i miejsce
- eliminacje środowiskowe, gminne
- finał wojewódzki

do 17.11.2014 rok – do ustalenia
20.11.2014 rok – Lidzbark Warmiński Hala Sportowa
Gim. nr 2, ul. Polna, początek zawodów godz. 10.00

Organizator
- Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS
- Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
- Gminne Zrzeszenia LZS/ Gminy/Kluby/Szkoły – eliminacje gminne
Konkurencje
Gry pojedyncze dziewcząt i chłopców
Uczestnictwo
W mistrzostwach mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych miejscowości
do 20 tys mieszkańców, którzy nie mają przeciwwskazań do udziału w lekcjach wychowania
fizycznego. Obowiązuje strój sportowy.
Sposób przeprowadzenia
Mistrzostwa rozegrane zostaną poprzez eliminacje szkolne, gminne a następnie Finał Wojewódzki.
Do Finału Wojewódzkiego Gmina może zgłosić po 1 zawodniku i zawodniczce ze szkoły podstawowej
oraz oddzielnie gimnazjalnej. Zawodnicy zgłoszeni powinni zostać wyłonieni z eliminacji
środowiskowych/gminnych. System rozgrywania Finału do dwóch przegranych.
Zgłoszenia
Zgłoszenia imienne zawodników do udziału w rozgrywkach z podaniem Gminy należy przesyłać do
Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS za pomocą emaila: wmz@lzs.olsztyn.pl do dnia 17.11.2014
roku.
Punktacja
W Finale Wojewódzkim prowadzone będzie współzawodnictwo gmin. O kolejności decyduje suma
punktów zdobytych przez reprezentantów danej gminy wg systemu punktacji:
Im -15 pkt, IIm –12pkt, IIIm –10 pkt, IV m – 9 pkt, Vm – 8 pkt, VIm – 7 pkt, VIIm – 6 pkt, VIIIm – 5
pkt, IXm – 4 pkt, Xm – 3 pkt, XIm – 2 pkt, XIIm –1pkt.
Nagrody
Zawodnicy którzy zajmą miejsca I – III otrzymają medale.
Gminy za miejsca I – III otrzymają puchary.
Zasady finansowania
Koszty organizacyjne oraz posiłek dla uczestników Finału Wojewódzkiego ponoszą Organizatorzy.
Pozostałe koszty pokrywają jednostki delegujące.
Organizatorzy zabezpieczą posiłek dla ekip zgłoszonych w wyznaczonym terminie.
Postanowienia końcowe
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

