REGULAMIN
Indywidualne Mistrzostwa Śląska Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym - 2020r.

Sezon 2019 / 2020
1. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży środowiska wiejskiego
- działanie na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej młodzieży
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników
- stworzenie możliwości rywalizacji sportowej
2. Organizatorzy
- Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
- Samorząd Województwa Śląskiego
- Śląski Związek Tenisa Stołowego
3. Program:
Zbiórka przed wejściem na halę ok. 08:50
Czas na wejście na halę 08:50- 9:25
Zgłoszenia; potwierdzenia zawodników na przesłanych zgłoszeniach i rozgrzewka: 9:00 – 9:30
Losowanie: godz. 9:30 – 10:00
Otwarcie Indywidualnych Mistrzostw Śląska Zrzeszenia LZS: godz. 10.00
Rozpoczęcie gier: godz. 10:05
3. Kategorie wiekowe
Turniej odbędzie się w kategoriach chłopców i dziewcząt:
- młodzicy - rocznik 2007 i młodsi
- kadeci
- rocznik 2005 - 2006
- juniorzy
- rocznik 2002 - 2004
- młodzieżowcy - rocznik 1999 - 2001
4. Termin i miejsce
20 września 2020 r. (niedziela) w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50. (powiat Mikołów)
Prosimy o przesłanie klubowych zgłoszeń zawodników z tel. osoby zgłaszającej drogą
elektroniczną do 12.09.2020 r. na adres: swzlzskatowice@poczta.onet.pl
5. Uczestnictwo
Klub może zgłosić w każdej kategorii maksymalnie 3 zawodników i 3 zawodniczki.
Zawodnicy przy wejściu na Halę muszą dostarczyć Oświadczenia o stanie zdrowia (dot. Covid
– wzór na 2 os. w załączniku). Przy wejściu na Halę będą mieli mierzoną temperaturę i muszą
posiadać na terenie Hali ochronę nosa i ust (podczas przemieszczania się po obiekcie). Należy
posiadać dokument tożsamości. Za ważność dokumentacji odpowiada opiekun - osoba
zgłaszająca klub. Prawo startu mają kluby- członkowie Śląskiego Zrzeszenia LZS.
O przynależności do klubu decyduje licencja PZTS a w przypadku jej braku legitymacja LZS
6. Wyróżnienia
W każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy
7. System gry: sędzia główny przedstawi na odprawie techn. w zależności od ilości zgłoszeń.
8. Sprawy finansowe
Koszt turnieju pokrywa organizator. Impreza dofinansowana ze środków Samorządu
Województwa Śląskiego.
Śląskie WZ LZS

