Regulamin
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym
Pleszew 17-19 czerwca 2016 r.

I.

CEL
Wyłonienie Mistrzów Zrzeszenia LZS na 2016 rok
Kontrola aktualnego poziomu wytrenowania zawodników Zrzeszenia LZS
Popularyzacja tenisa stołowego w Zrzeszeniu LZS

II.

ORGANIZATOR
Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu

III.

BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu

IV.

PARTNERZY ORGANIZACYJNI
Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
Miasto i Gmina Pleszew
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Sport Pleszew Sp. z o.o.
UKS Żaki Taczanów

V.

TERMIN I MIEJSCE
 Zawody odbędą się w dniach 17-19.06.2016 w Hali Widowiskowo- Sportowej przy
Zespole Szkół Publicznych Nr 3 ul. B. Krzywoustego 4 w Pleszewie
 Przyjazd i weryfikacja w dniu 17.06.2016 od 18.00 do godz. 20.00 miejsce jak wyżej
Zakwaterowanie:
 Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Al. Wojska Polskiego 21 w Pleszewie

VI.

UCZESTNICTWO
 Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki członkowie Zrzeszenia LZS zgodnie z
datą
urodzenia w kategoriach:
Młodzik
- 2003 i młodsi
Kadet
-2001 - 2002
Junior
-1998 – 2000
Młodzieżowiec
-1997 - 1995
 W zawodach finałowych startuje po 3 zawodników z województwa w każdej
kategorii wiekowej.
 Zawodnicy / zawodniczki startują tylko w swoich kategoriach wiekowych

VII.

PROGRAM MISTRZOSTW
Gry pojedyncze w kategoriach wiekowych

VIII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników: po 3 w każdej kategorii wiekowej dokonują Wojewódzkie Zrzeszenia
 Zgłoszenia imienne wg poniższego wzoru należy przesłać do 13.06.2016 na adres
email: tadeusz.nowak@wzts.pl oraz biuro@lzs-wlkp.pl
 Zgłoszeń i zamówień dokonują Wojewódzkie Zrzeszenia LZS / LKS na załączonym
wzorze
UWAGA: Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie do dnia 10.06.2016 zamówienia
ilościowego reprezentacji wojewódzkiej na podstawie którego Województwa/Kluby zostaną
obciążone zgodnie z niniejszym regulaminem, kosztami zamówionych świadczeń - zarówno
wyżywienia jak i zakwaterowania.
Prosimy również o podanie danych płatnika do wystawienia rachunku.
Lp

Nazwisko i imię

Kategoria wiekowa

Klub

Województwo

IX.

SYSTEM PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW
 „Do dwóch przegranych spotkań" - po prawej stronie tabeli, finał I i II miejsce, po lewej
stronie tabeli III i IV miejsce
 Losowanie zawodników z jednego klubu czy województwa w miarę możliwości jak
najdalej od siebie.

X.

PUNKTACJA
 W finale centralnym prowadzona będzie punktacja klubowa i wojewódzka za zajęcie
miejsc w wszystkich kategoriach wiekowych wg klucza:
1-20 pkt,
2-17 pkt,
3-15 pkt,
4-14pkt
5-6-12pkt
7-8 -10 pkt
9-12-6 pkt
8-16 -3 pkt
17-32 - 2 pkt,
33 > - 1 pkt
Uwaga : Punkty uzyskane przez zawodników we wszystkich grupach wiekowych będą zaliczane
do klasyfikacji zespołowej systemu współzawodnictwa LZS za 2016 rok

XI.

NAGRODY
 Indywidualnie za miejsca 1-4 medale, dyplomy
 Zespołowo klubowa i wojewódzka wszystkie kategorie wiekowe łącznie, za miejsca 1-3
puchary + dyplomy
W przypadku pozyskania sponsora organizator zabezpieczy dodatkowo nagrody

XII.

WERYFIKACJA
Zawodnicy winni legitymować się:
 Dokumentami wymaganymi przez PZTS- licencja + aktualne badania lekarskie
 Legitymacją członkowską LZS z aktualnie opłaconymi składkami

XIII.

FINANSOWANIE
 Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa organizator.
 Koszty wyżywienia zakwaterowania oraz dojazdu pokrywają uczestnicy

UWAGA
Organizatorzy wyłącznie po złożeniu pisemnego zamówienia przez WZ LZS/ klub zabezpieczają
zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 85 zł za osobę dziennie, płatne na miejscu w dniu przyjazdu
lub płatne przelewem po wystawieniu rachunku, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Za zamówione i nie wykorzystane świadczenia będą obciążane jednostki zamawiające.

XIV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia uczestników, kradzieży,
uszkodzenia czy zagubienia sprzętu oraz rzeczy osobistych.
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w
niniejszym regulaminie

Mistrzostwa zostaną rozegrane tradycyjnymi celuloidowymi piłeczkami.

Biuro zawodów:
Ryszard Szukała tel.509 415 650
Nowak Tadeusz tel. 601 584 828
Krajowe Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe

