
 

 

 

Regulamin 

Mistrzostw Województwa Zrzeszenia LZS młodzieży ponadgimnazjalnej  
w tenisie stołowym 2015 

 

I. Cel  
- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej  
- przegląd uzdolnionej sportowo młodzieży w tenisie stołowego 
- zapewnienie młodzieży spędzania wolnego czasu od nauki w atrakcyjny  sposób 
-   współzawodnictwo międzyszkolne na poziomie województwa 

       
 
II. Termin i miejsce 

Mistrzostwa rozegrane zostaną w dniu 18.11.2015 roku w Olecku Hala Lega  
ul. Park 1. Początek zawodów godz. 11.00 

III. Organizator 
 

-  Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS   
-  MOSIR Olecko 
-  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
-  Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

IV. Konkurencje 
Gry pojedyncze dziewcząt i chłopców w jednej grupie wiekowej 
Gry podwójne dziewcząt i chłopców 

V. Uczestnictwo 
W mistrzostwach mogą uczestniczyć uczniowie szkół  rolniczych i byłych szkół rolniczych,  
oraz szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z WZ LZS, którzy nie mają przeciwwskazań  
do udziału w lekcjach wychowania fizycznego. Szkoła może wystawić po max. 2 zawodników/czek  
do gier singlowych oraz po 1 parze w grach deblowych dziewcząt i chłopców. Obowiązuje strój sportowy. 

VI. Zgłoszenia 
Zgłoszenia imienne należy przesyłać do Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie  
do dnia 16.11.2015 roku. Bez wcześniejszego zgłoszenia Szkoła może nie zostać dopuszczona 
do turnieju. Emaill: wmz@lzs.olsztyn.pl 

VII. Punktacja 
Prowadzona będzie punktacja szkół łącznie dla dziewcząt i chłopców w grach zarówno singlowych i 
deblowych wg systemu: /15-12-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1/ 

VIII. Nagrody 
Zawodnicy za  miejsca I - III otrzymają medale.  
Szkoły za miejsca I— III otrzymają puchary.  

Gmina Olecko wraz z OSIR OLECKO dla wszystkich uczestników Mistrzostw ufunduje karnety wejściowe na 
kompleks Basenowy i SPA znajdujący się w tym samym obiekcie gdzie zostaną rozegrane zawody (dla chętnych 
prosimy o zabranie strojów kąpielowych oraz zapoznanie się z regulaminem pływalni: www.mosir.olecko.pl) 

IX. Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne finału Wojewódzkiego pokrywa Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS, pozostałe 
koszty pokrywają jednostki delegujące. 
Organizatorzy zabezpieczą posiłek dla szkół zgłoszonych w wyznaczonym terminie. 

X. Postanowienia końcowe 
Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS  


