REGULAMIN
Szkolnej Ligi Sportowej – Tenis Stołowy 2018/19
Cel: popularyzacja tej dyscypliny sportu, rozwój aktywności ruchowej wśród dzieci,
propagowanie zdrowego trybu życia.

Terminy:
6 listopad 2018 - eliminacje Igrzysk Młodzieży Szkolnej – gry drużynowe
( tylko kategoria II dziewczęta i chłopcy rocznik 2003-2005 )
Styczeń 2019

- eliminacje do Igrzysk Dzieci – gry drużynowe

( tylko kategoria I dziewczęta i chłopcy rocznik 2006 i młodsi )
Styczeń 2019 - turniej indywidualny, wszystkie kategorie dziewczęta i chłopcy.

Miejsce: hala sportowa MOSiR w Dukli
800-830 potwierdzenie zgłoszenia
830-855 rozstawienie zawodników
855-900 otwarcie turnieju
905 rozpoczęcie gier
Uczestnicy: turniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach wiekowych
z podziałem na dziewczęta i chłopców. W zawodach mogą wziąć udział szkoły z Gminy
Dukla.
Turniej drużynowy : w każdej kategorii wiekowej szkoły reprezentuje maksymalnie troje
zawodników ( drużyna musi posiadać przynajmniej 2 zawodników )
Turniej indywidualny : w każdej kategorii szkoły reprezentuje maksymalnie troje
zawodników, punktuje najlepsza dwójka.
I kategoria – ( rocznik 2006 i młodsi )
II kategoria – ( rocznik 2003 - 2005 )

Zawodnicy zobowiązani są posiadać aktualny dowód tożsamości, np. legitymacja szkolna.
Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
Nagrody: organizator zapewnia po każdym turnieju medale, dyplomy za miejsca I – III
w każdej kategorii wiekowej.

System rozgrywek:
Zawody przeprowadzone będą wg przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego. System
do dwóch przegranych (tabela) w zależności od ilości drużyn i zawodników. W turnieju
drużynowym i indywidualnym ( drużyny i zawodnicy ) zostaną rozstawieni drogą losowania.
Punktacja drużynowa i indywidualna
miejsce drużyny

ilość punktów

1

50

2

47

3

45

4

43

5

41

6

39

7

37

8

35

9-12

33

13-16

31

17-24

29

Zgłoszenia: w dniu zawodów do godz. 830 na karcie zgłoszeniowej.
Sprawy różne:
 organizator nie zwraca kosztów przyjazdu na zawody.
 organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 obowiązkowy strój sportowy, zamienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.
W razie pytań kontakt: 505 017 862
Zawody zaliczane do Gminnej Ligi Sportowej Szkół Podstawowych Gminy Dukla.

