Ogólnopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Nazwa zawodów: FINAŁY GÓLNOPOLSKIEJ LICEALIADY MŁODZIEŻY
W TENISIE STOŁOWYM DRUŻYNOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
2. Cel zawodów:
• Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej,
• Kształtowanie właściwych postaw i zachowania, gra FAIR PLAY
• Wyłonienie najlepszych zespołów szkolnych w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym
drużynowym w Polsce.
3. Termin zawodów:

16-18.06.2022 r. (piątek/sobota)

16.06.22r.Przyjazd i zakwaterowanie ekip, trening oficjalny
- godz. 17.00-20.00
16.06.22r. Odprawa techniczna z kierownikami ekip, weryfikacja godz. 20.00
17.06.22r. Eliminacje w grupach
godz. 9.00
Uroczyste rozpoczęcie turnieju
godz. 10.30
Przerwa obiadowa
od godz.13.00 – 14.30
Gry – dalsza część eliminacji
- 15.00 – 19.00
Kolacja
od 18.00 – 20.00
18.06.22r. Finały
- godz. 9.00 – 14.00
Zakończenie turnieju, nagrodzenie najlepszych
- godz. 14.30
Wyjazd ekip
od godz. 15.30
4. Miejsce zawodów: Hala Sportowa przy

SP 3 w Limanowej ul. J. Jońca 3. Małopolska

5. Informacje techniczne: proponowany system rozgrywek dla 16 drużyn : eliminacje – gry grupowe

syst. „każdy z każdym”, runda finałowa system „pucharowy”, Finał A- 8 drużyn, po 2 z każdej grupy
oraz runda pocieszenia dla pozostałych zespołów: kolejność gier ;
I rzut
II rzut
III rzut
A - X
gra podwójna
A– Y
B - Y
B - X
Mecze rozgrywane będą ( zwycięzcy do 3 wygranych setów, przegrani do 2 wygranych setów.) do 3 pkt w meczu.
System mieszany j.w. szczegółowy program będzie podany na odprawie z opiekunami i po zweryfikowaniu zespołów.
Zespoły rozstawione wg. rankingu PZTS. Turniej na 10-11 stołów DONIC oraz 4 stoły treningowe.
6. Finansowanie:
•koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy
•koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zgłoszone szkoły
•cała odpłatność od jednego uczestnika za zakwaterowanie i wyżywienie ( w tym wpisowe do
turnieju) wynosi: od - opcja bursa szkolna 250 zł, ( od kolacji 16.06.22. do obiadu 18.06.22r.)
• o miejscu zakwaterowania decyduje zgłaszająca szkoła, decyduje kolejność zgłoszeń , do
wyczerpania miejsc noclegowych w danym obiekcie.
•należność za w/w koszty należy wpłacać na konto MSZS Kraków
nr 07 1240 2294 1111 0000 3708 7009 do dnia 12.06.22r.

Ogólnopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego
7. Organizator zawodów:

•
•

Małopolski SZS w Krakowie, ZK SZS w Warszawie, UKS Płomień Limanowa,
Powiatowy SZS w Limanowej, SP 3 Limanowa.

8. Kierownictwo zawodów:

•
•
•

Kierownik zawodów: Feliks Piwowar
Kierownik organizacyjny- logistyka – Albert Golonka
Sędzia główny: Zdzisław Sułkowski

tel. 608 206 220.
tel. 570 570 930

9. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych /roczniki 2002 i młodsi/

Zespół stanowią uczniowie jednej szkoły , zakwalifikowani z zawodów wojewódzkich – pierwsze lub 2
miejsce- zespoły dziewcząt i chłopców oraz gospodarz ( lub do uzupełnienia limitu drużyn do 16 zespołów).
10. Zgłoszenia elektronicznie: należy przesłać za pomocą systemu SRS.SZS.pl oraz dodatkowo mailem

do dnia 10 czerwca 2022 /piątek/ do godz. 16.00 i na adres e-mail: szslimanowa@interia.eu
z podanie dodatkowych osób z ekipy ( kierowca, 2 trener, ect).
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, PKT rankingowe PZTS/ kat.
wiekowa, nazwę szkoły i opiekuna , powiat/województwo. W dniu zawodów odbędzie się weryfikacja
zgłoszeń zawodników z listą wysłaną drogą elektroniczną, obowiązkowa zgłoszenie potwierdzone przez
dyrektora szkoły i opiekuna oraz legitymacje szkolne w dniu weryfikacji.
11. Nagrody:

•

Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach –puchary, medale i dyplomy, a miejsca od IV – XVI
dyplomy i upominki. Ewentualnie nagrody rzeczowe w zależności od hojności sponsorów.

12. Postanowienia końcowe:

•
•
•
•
•
•
•

Zawody organizowane zgodnie z regulaminem współzawodnictwo sportowego SZS na rok
szkolny 2021/2022 str. 47/48 rek. SZS.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie
Koszty wyżywienie i zakwaterowania pokrywają macierzyste szkoły lub jednostki delegujące,
Wpłaty za pobyt dokonywane na konto podane przez organizatora.
Organizator może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptację regulaminu

W imieniu organizatora
Wiceprezes SZS
mgr Feliks Piwowar

