Cele i założenia:
 Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
 Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
szkolnej;
 Wyłonienie utalentowanej młodzieży do uprawiania tenisa stołowego w klubach
sportowych;
 Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu;
 Wychowanie przez sport, zasady ,,fair play”.
 „Sport jest moim nałogiem” – działanie profilaktyczne przeciw uzależnieniom

Organizator: Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków Paweł Sroczyński 607 -353 -243
UKS Spartakus Otyń – Marzena Mituta 668-917-573
Współorganizator: Zespół Edukacyjny nr 4 W Zielonej Górze
Partner: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
Patronat:
-

Szkolny Związek Sportowy ”Ziemia Lubuska”
Przewodniczący Rady Miasta Z.Góra

Patronat medialny:
-

www.sportowa.zgora.pl
www.tenis-stolowy.zks.p

Miejsce i biuro zawodów:
Sala sportowa WOSiR ul. Drzonków-Olimpijska 20

Terminarz zawodów:
Liga będzie rozgrywana w soboty i składać się będzie z 6 turniejów. Pierwszy turniej odbędzie
się 7 pażdziernika 2017r. Dalszy terminarz rozgrywania ligi zostanie podany na pierwszym
turnieju.

Uczestnictwo:
w zawodach startują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
 kategorie: SKRZAT(2009 i młodsi), ŻAK(2007-2008), MŁODZIK(2005-2006),
KADET(2003-2004), JUNIOR(2000-2002)
 rywalizacja odbywać się będzie oddzielnie w kategoriach chłopców i dziewcząt:
 szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów
 do punktacji końcowej wliczanych będzie 5 najlepszych wyników, ostatni turniej
punkty będą liczone podwójnie
 system rozgrywek zależny od liczby uczestników
 ostateczna interpretacja przepisów i zasad rozgrywek należy do organizatora
 planowana jest organizacja 6 turniejów
 wymagane są aktualne badanie lekarskie lub zgoda rodziców oraz dokument
stwierdzający tożsamość
Punktacja:
1 miejsce – 10 pkt.
2 miejsce – 7 pkt.
3 miejsce – 6 pkt.
4 miejsce – 5 pkt.
5 miejsce – 4 pkt.
6 miejsce – 3 pkt.
7 miejsce – 2 pkt.
8 miejsce – 1 pkt.
9 miejsce i dalsze 1 pkt.
Za udział w sześciu turniejach dodatkowy 1pkt.


Wpisowe do turnieju: 2,00zł od uczestnika.
Program turnieju:
godz. 9.00 – 9.15 - potwierdzenie uczestnictwa w turnieju (biuro zawodów);
godz. 9.30 – 13.00 - przeprowadzenie gier;

Nagrody: Dyplomy(dla każdego uczestnika), medale(miejsca I-IV) oraz nagrody
rzeczowe(miejsca I-VI) zostaną wręczone na zakończenie cyklu, na ostatnim turnieju.

