Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie
Fijewo 73, 14-260 Lubawa, Tel (089) 645-54-27 Fax (089) 645-54-27

59 Edycja Wojewódzkiego Turnieju LZS w tenisie stołowym
o PUCHAR TVP3 OLSZTYN – ELIMINACJE GMINNE

REGULAMIN
1.

CEL IMPREZY

2.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

 popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim,
 wprowadzenie masowej formy aktywności ruchowej,
 umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców środowiska
wiejskiego,
A) termin imprezy:
 eliminacje gminne przeprowadzone zostaną 03 marca 2018 r. (sobota) start godzina
10:00 (dotyczy grup I, II i III – pozostałe grupy według rozpiski poniżej),
B) miejsce imprezy:
 hala sportowa w Rożentalu,

3.
4.

ORGANIZATOR
 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie,

UCZESTNICY:






Turniej rozegrany zostanie w niżej podanych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn:
Grupa
Rocznik
Godzina rozpoczęcia gier
I
Rocznik 2005 i młodsi/sze
10:00
II
Rocznik 2004-2003
10:00
III
Rocznik 2002-2000
10:00
IV
Rocznik 1999-1978
12:00
V
Rocznik 1977-1963
12:00
VI
Rocznik 1962 i starsi/sze
13:00
Do eliminacji gminnych każda miejscowość/szkoła może wystawić po 4-ch zawodników
w danej kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn,
Zawodnicy podani w zgłoszeniu na I miejscu będą rozstawieni w losowaniu,
Wszystkich zawodników i opiekunów obowiązuje strój i obuwie sportowe (biała
podeszwa).

5.

ZGŁOSZENIA:

6.

NAGRODY:

 Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do dnia 21 lutego 2018 r. (włącznie) w
biurze Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubawie (Fijewo 73, budynek D), lub mailowo
lzs@gminalubawa.pl na załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 w zawodach prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa według punktacji – 9-7-6-5-4-3-21 (punktują miejsca I – VIII w każdej grupie).
 Za zajęcie miejsc I – IV w poszczególnych grupach wiekowych zawodnicy otrzymają
medale,
 Za zajęcie miejsc I – VI w punktacji zespołowej puchary,
 Zawodnicy z miejsc I – IV reprezentować będą Gminę Lubawa w dalszych eliminacjach.

7.

TRANSPORT:

8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 Organizator zapewnia transport na zawody. Szczegółowy harmonogram (godziny wyjazdu
i miejsce zbiórek) podane zostaną zainteresowanym osobom po upływie terminu zgłoszeń.
 Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Gminnemu Zrzeszeniu LZS
w Lubawie jako organizatorowi,
 Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zawodów.
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NNW na czas
turnieju.

Impreza zostanie sfinansowana ze środków Gminy Lubawa w ramach realizacji zadania
publicznego pod tytułem: ZAPEWNIENIE AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZENIA WOLNEGO
CZASU MIESZKAŃCOM GMINY LUBAWA POPRZEZ POWIERZENIE ORGANIZACJI IMPREZ
SPORTOWYCH.

