ŁÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY
90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115
tel. 42 630 73 45, 42 630 73 46 fax 42 630 73 42
NIP 725-10-87-580 REGON 470963007
Księgowość: ksiegowosc@lszs.pl
Dział Sportu: dzialsportu@lszs.pl
Dział Administracyjny: lszs@lszs.pl
www.lszs.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIEGO DRUŻYNOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW w ramach IGRZYSK DZIECI
ORGANIZATORZY
Łódzki Szkolny Związek Sportowy w Łodzi
Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawie Mazowieckiej
Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka
CEL TURNIEJU
popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej
wyłonienie najlepszych Szkół Podstawowych w Polsce
TERMIN
24 – 26.05.2018 rok. (czwartek – sobota)
IV. MIEJSCE
Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Milenium” ul. Kazimierza Wielkiego 28
w Rawie Mazowieckiej
V.
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE
Obiekt Hotelowy „Tatar” ul. Tatar 1A w Rawie Mazowieckiej,
parking od ul. Katowickiej
VI. UCZESTNICTWO
- w turnieju uczestniczą drużyny szkolne, Mistrzowie Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej z poszczególnych województw, oraz wicemistrzowie województw (w przypadku
wicemistrzów decyduje kolejność zgłoszeń), planowany jest udział 24 drużyn
- w skład zespołu wchodzi 2 zawodników do gry dopuszcza się udział 3 zawodnika
ale tylko w grze podwójnej, obowiązuje rocznik 2005 i młodsi
- system gier:
A
X
gra podwójna
A Y
B
Y
B
X
do trzech wygranych pojedynków
VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia ilościowe do turnieju w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.05.2018 rok
w/g wzoru: Szkoła Podstawowa ……………………………….
województwo …………………………. (mistrz / wicemistrz)
Ekipa liczyć będzie
……… uczestników
W tym:
………. zawodników ………
trener/opiekun
(podać płeć)
………
pozostałych osób (podać funkcję i płeć)
Uwaga płeć jest niezbędna w celu rezerwacji pokoi.
I

II.
III.

UWAGA! prosimy aby również do 22 maja podać skład imienny ekipy z ilością
punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników w kategorii młodzik w
rankingu PZTS.
Organizatorzy dokonują przydziału pokoi.
Zgłoszenia do turnieju należy przesłać pod numer fax: 46 814 46 31
lub e-mail: sport@powiatrawski.pl
VIII.
FINANSOWANIE
- koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy
- koszty zakwaterowania i wyżywienia, pokrywają zgłoszone zespoły.
- cała odpłatność od jednego uczestnika za zakwaterowanie, i wyżywienie oraz wpisowe do
turnieju wynosić będzie 220 zł (od kolacji w dniu 24.05.2018 do obiadu w dniu
26.05.2018r.)
- należność za zakwaterowanie i wyżywienie oraz wpisowe - płatne na miejscu gotówką
u organizatora po zakwaterowaniu.
- istnieje możliwość płatności przelewem, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
nr konta: 23 9302 1027 2602 0675 2000 0010
MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka
Ul. Miła 2; 96-200 Rawa Mazowiecka

IX.
X.

PROGRAM TURNIEJU
przyjazd ekip w dniu 24.05.2018r. (czwartek) w godzinach 16.30 – 18.30
24.05.2018r. godzina 19.00 kolacja
24.05.2018r. godzina 20.00 odprawa techniczna w miejscu zakwaterowania
program na dzień 25 i 26 maja podany zostanie na odprawie technicznej

NAGRODY
- zespoły za miejsca I – VIII otrzymają puchary, pozostałe dyplomy
- za miejsca I – III medale i nagrody rzeczowe
- oraz nagrody niespodzianki

XI.
WERYFIKACJA
weryfikacja uczestników będzie prowadzona przy przyjeździe ekip do weryfikacji należy
przedłożyć:
- listę zgłoszeniową, podpisaną przez Dyrektora Szkoły oraz ważne legitymacje szkolne,
obowiązuje system S R S
XII.
SPRAWY RÓŻNE
- zawody rozegrane będą od 12 do 16 stołów w zależności od ilości zgłoszonych
zespołów, system gier podany zostanie na odprawie technicznej
- w przypadku braku ilości zgłoszeń organizatorom przysługuje prawo dokooptowania
dodatkowych zespołów, planowany jest udział 24 drużyn dziewcząt i 24 drużyn
chłopców
- uczestnicy Mistrzostw zabierają ze sobą stroje kąpielowe (wejście na basen bezpłatne)
- wieczorek integracyjny dla uczestników w „kręgu myśliwskim”
- za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności
- w celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się;
z Panem Dariuszem Zakonnikiem tel. 503 360 739 lub 608 534 815
oraz Panem Zbigniewem Bajanem tel. 663 754 373
- w sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje organizator.
Organizatorzy

