
 
Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie 

ul. Generała Andersa 2a, 14-200 Iława, tel. 089 649-07-36, fax. 089 649-66-00 
 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym w 4-ch kategoriach 
wiekowych o Puchar Starosty Powiatu Iławskiego 

 
REGULAMIN 

 
1. Cel imprezy: 

A. Cele ogólne: 

 Propagowanie zdrowego stylu życia, 

 Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej mieszkańców powiatu iławskiego, 

 Popularyzacja rekreacji i sportu, 

 Integracja międzypokoleniowa, 

 Zapobieganie poprzez sport patologii społecznej, 
B. Cel szczegółowy: 

 Popularyzacja tenisa stołowego oraz wyłonienie najlepszych zawodników z terenu 
Powiatu Iławskiego.  
 

2. Termin i miejsce: 

 Hala Sportowo-Widowiskowa Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, ul. 
Piastowska 5c, 14-240 Susz 

 29 październik 2017 r. start godzina 11:00. 
 

3. Organizatorzy: 
A. Organizator główny: 

 Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Iławie, 
B. Współorganizatorzy: 

 Powiat Iławski, 

 Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu 

 Urząd Miejski w Suszu 
 

4. Uczestnicy: 

 Prawo udziału w turnieju mają wszyscy mieszkańcy powiatu Iławskiego. 
 

5. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

 Zawody przeprowadzone będą oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 

 Kategorie wiekowe 
 Rocznik 2005 i młodsi, 
 Rocznik 2004-2002, 
 Rocznik 2001-1998, 
 Rocznik 1997 i starsi. 

 
6. Zasady finansowania: 

 Koszty organizacyjne pokrywa organizator, 

 Pozostałe koszty pokrywają uczestniczące drużyny (dojazd). 
 

7. Nagrody: 

 Za klasyfikację drużynową gminy otrzymają pamiątkowe puchary, 

 Zawodnicy z miejsc I – III w każdej grupie otrzymają medale,   
 

8. Zgłoszenia: 

 Zgłoszenia zawodników do zawodów przyjmowane będą do dnia 23 października 2017 r. 
u Pana Benedykta Czarneckiego tel. kom. 603-787-249, tel. stacjonarny 89-645-54-27, e-



mail lzs@gminalubawa.pl  
 

9. Postanowienia ogólne: 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników i osób 
towarzyszących od NW na zawodach, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zawodników  
w czasie zawodów, 

 Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą na miejscu przez 
Organizatora zawodów,  

 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Powiatowemu Stowarzyszeniu 
LZS w Iławie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impreza zostanie sfinansowana ze środków powiatu iławskiego w ramach realizacji zadania publicznego 
pod tytułem: Cykl powiatowych imprez sportowych o puchar Starosty Powiatu Iławskiego 

 


