
 
 

 
 

 

REGULAMIN  
Mistrzostwa Województwa  

Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS  
w tenisie stołowym 2018 

I.   Cel 
- popularyzacja tenisa stołowego  
- wprowadzenie masowej formy aktywności ruchowej 
- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym  

II.    Termin i miejsce 
 10.06.2018  - Ostróda Hala OCSIR godz 10.00   
III. Organizator 

- Warmińsko - Mazurskie Zrzeszenie LZS   
- Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego 
- GZ LZS Ostróda, MLKS Ostródzianka Ostróda 
- Samorząd Województwa W-M 

IV.  Uczestnictwo 
W turnieju mogą uczestniczyć reprezentanci gmin i miasteczek do 20 tys. mieszkańców oraz reprezentanci klubów 
LZS, członkowie LZS naszego województwa.  
Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz  ubezpieczenie NNW. 
Do turnieju będą zakwalifikowani zawodnicy z gmin i klubów Zrzeszenia LZS, w dwóch kategoriach wiekowych 
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.  
1) Grupa młodsza dla rocznika 2003 i młodsi/młodsze 
2) Grupa starsza 2002 i starsi/starsze - bez górnego limitu wieku    

 
V.  Sposób przeprowadzenia 

Do Turnieju Gmina może zgłosić po dwóch zawodniku niezrzeszonych (bez licencji związkowej) do każdej z grup. 
Do Turnieju Klub LZS może zgłosić po czterech zawodników posiadających licencje związkowe do każdej grupy 
wiekowej.  
W przypadku większej liczby chętnych z danego Klubu / Gminy prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji. 
System rozgrywania zostanie uzależniony od ilości zgłoszeń i podany w oddzielnym komunikacie.  
Sędziowanie – Sędzia Główny zawodów wyznaczał będzie do sędziowania przy stołach zawodników 
uczestniczących w zawodach. 
.  

VI.  Zgłoszenia 
Zgłoszeń imiennych zawodników z podaniem rocznika oraz z podziałem na poszczególne grupy wiekowe, prosimy 
Gminy/Kluby o przesłanie (wyłącznie emailem) do Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie do dnia 
04.06.2018 r. email: wmz@lzs.olsztyn.pl  
Zawodnicy zgłoszeni po terminie zostaną dopuszczeni do turnieju po uiszczeniu opłaty regulaminowej w 
wysokości 100 zł od zawodnika,  przelewem na konto WMZ LZS lub gotówką w dniu zawodów, bezpośrednio 
przed turniejem.    

VII. Punktacja 
W zawodach będzie prowadzona punktacja zespołowa wg punktacji /9 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - l/  O kolejności 
decydować będzie suma punktów uzyskanych przez zawodników jednej gminy/klubu w poszczególnych grupach 
wiekowych. 

VIII.   Nagrody. 
Kluby/Gminy za miejsca I – III w punktacji zespołowej otrzymają puchary, trzech najlepszych zawodników/czek/ w 
poszczególnych grupach wiekowych otrzyma medale  

IX.    Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne zawodów finałowych pokrywają organizatorzy. 
Pozostałe koszty pokrywają uczestniczący. 

X.   Postanowienia końcowe 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do WMZ LZS. 

            WMZ LZS 


