REGULAMIN
MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM
BEŁŻYCE, 11.03.2017 r.



CEL;
- wyłonienie mistrzów LZS województwa lubelskiego na 2017 rok oraz
reprezentacji na Mistrzostwa Zrzeszenia LZS
- kontrola aktualnego poziomu wytrenowania zawodników Zrzeszenia LZS
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim,
- popularyzacja tenisa stołowego w Zrzeszeniu LZS,
- zagospodarowanie wolnego czasu po pracy i nauce

2. ORGANIZATOR;
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie
przy udziale:
- Burmistrza Miasta Bełżyce
- Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
- Klub Sportowy CKFiS w Bełżycach
3.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW;
Mistrzostwa woj. LZS odbędą się dnia: 11.03.2017. /sobota/ od godz. 9.30 w
hali sportowej Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach
ul. Wilczyńskiego /przy basenie/
4. KATEGORIE WIEKOWE -UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH
Mistrzostwa odbędą się w n/w kategoriach wiekowych :
- młodziczka – młodzik
rocznik 2004 i młodsi
- kadetka – kadet
rocznik 2002-2003
- juniorka – junior
rocznik 1999-2000-2001
- młodzieżowiec k. – młodzieżowiec m. rocznik 1996-1997-1998
- seniorka – senior
rocznik 1998 i starsi

5. ZGŁOSZENIA I GODZINY ROZPOCZĘCIA POSZCZEGÓLNYCH GIER;
Uwaga! Zgłoszenie ilościowe należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie e-mailem / lzslublin@op.pl / ewentualnie telefonicznie, lub pisemnie do dnia
09.03.2017. /czwartek/ do godz. 12.00 na adres WZ LZS –
Lublin 20-609, ul. Filaretów 44, tel./fax – 081 5257760.
Zgłoszenia imienne przyjmowanie będą w dniu zawodów wg następującej
kolejności;
- do godziny 9.15 - młodziczki, młodzicy
-gry od 9.30
- do godziny 9.45 - seniorzy, seniorki
-gry od 10.00
- do godziny 10.45 - kadeci, kadetki
-gry od 11.00
- do godziny 11.00 - juniorzy, juniorki
-gry od 11.30
- do godziny 11.30 - młodzieżowiec
-gry od 12.30

dopuszcza się tylko 30 minut opóźnienia w rozpoczęciu gry /w kategorii/
godz. 9.15 uroczyste otwarcie Mistrzostw
godz. 9.30 rozpoczęcie gier
6. UCZESTNICTWO;
Prawo startu mają wszyscy zawodnicy, zawodniczki zrzeszeni w LZS, posiadający
aktualne badania lekarskie, dowód tożsamości oraz ubezpieczenie od Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków.
Ubezpieczenia można dokonać w WZ LZS Lublin (adres w pkt. 4 Zgłoszenia)
Do zawodów nie zostaną dopuszczone kluby, które nie opłaciły składki statutowej na
rok 2017, która wynosi; dla UKS – 100 PLN, dla LKS – 100 PLN. Składkę statutową
można będzie opłacić w dniu zawodów.
7. SYSTEM ROZGRYWEK;
W każdej kategorii wiekowej odbędzie się turniej do „dwóch przegranych”, z prawej
strony I i II miejsce, z lewej strony III i dalsze miejsca.
8. PUNKTACJA;
Punktacja prowadzone będzie w następujących kategoriach wiekowych;
- szkół podstawowych
- szkół gimnazjalnych
-szkół ponadgimnazjalne
- klubów
Punktacja prowadzona będzie wg klucza; I miejsce – 9 pkt, II – 7, III – 6, IV – 5,
V-VI – 4, VII-VIII – 3, IX-XII – 2, XIII-XVI – 1 pkt.
9. NAGRODY;
Za zajęcie miejsca I-III medale we wszystkich kategoriach, w punktacji końcowej IIII puchary,
10.SPRAWY FINANSOWE;
Koszty organizacyjne i gorący posiłek zabezpieczają Organizatorzy.
- uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny,
- pobierane będzie wpisowe od uczestników mistrzostw:
młodzik, kadet, junior – 15 PLN /na częściowe pokrycie kosztów posiłku/
młodzieżowiec -20 PLN /może grać też w seniorach /na częściowe pokrycie kosztów
posiłku /
senior, seniorka – 20PLN. /na częściowe pokrycie kosztów posiłku/
11. SPRAWY RÓŻNE;
W Mistrzostwach obowiązuje strój sportowy i przepisy PZTS.
- zawodnicy /czki/ grają własnymi piłeczkami i rakietkami,
- zawodnicy, którzy przegrali swoją walkę sędziują następny pojedynek,
- sędzia główny zawodów – Leon Filipek

- „spóźnialscy” losowani będą na stronę lewą I rundy
- dekoracja indywidualna 10 minut po zakończeniu kategorii
Zdobywcy I – II miejsca w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów i
młodzieżowców uzyskają awans do udziału w Mistrzostwach Zrzeszenia LZS a
zdobywca 3 miejsca powołany zostanie z najwyższego miejsca rankingu LOZTS.
UWAGA! – Seniorzy rozpoczynają swoje mecze o godzinie 10.00
Wszystkich obowiązują tylko „trzy piłki wolne” (przed rozpoczęciem gry)
- gorący posiłek wydawany będzie w godzinach 12.00 – 15.00
- o sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje wyłącznie
Organizator.

Organizator
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
W Lublinie

