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Komunikat organizacyjny nr 1 
1. Patronat: 
- Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie 

 
2. Organizatorzy: 
- Łódzki Szkolny Związek Sportowy w Łodzi   

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 

 
3. Termin i miejsce: 
-  12-13.06.2015 r.  Łódź, ul. Czajkowskiego 14 - sala Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

 
4. Cel: 
- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży 

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

- wyłonienie najlepszych Szkół Ponadgimnazjalnych w Polsce 

 
5. REGULAMIN ZAWODÓW, UCZESTNICTWO:  
- W turnieju prawo startu mają: drużynowy mistrz z każdego województwa w kategorii 

dziewcząt (16 drużyn) i chłopców (16 drużyn).  Uczniowie szkół dziennych urodzeni w roku 1995               

i młodsi. Zawodników obowiązuje własna rakietka i przepisowy strój sportowy.  

Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymację szkolną. 
- W zawodach obowiązują przepisy PZTS i regulaminy SZS. Zespół składa sie z 3 zawodników/ 

zawodniczek/ z prawem zgłoszenia do turnieju 1 zaw. rezerwowego. W finale krajowym wystartuje 16 

drużyn dziewcząt i 16 chłopców. Planowany system mieszany. Rozstawienie drużyn według listy 

rankingowej PZTS seniorów. Drużyny bez punktów losowane zgodnie z regulaminem rozgrywek 

drużynowych. I etap - rozgrywki w grupach (4 grupy po 4 drużyny). II etap - pucharowy zgodnie z 

rozstawieniem,  zespoły na m 1-2 w klasyfikacji końcowej grup grają o m. 1-8, zespoły na m. 3-4 

rywalizują w turnieju pocieszenia o m. 9. Mecze rozgrywane do 3 zwycięstw wg klucza: A-X; B-Y; C-Z; A-

Y; B-X. Poszczególne gry singlowe rozgrywane będą do 3 wygranych setów. 

 
6. Zgłoszenia: 
Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres: e-mail: mksjedynka@tenisstolowy.pl  do dnia 

18.05.2015r. Zgłoszenie powinno zawierać zapis o zakwalifikowaniu uczniów do zajęć WF z grupą A   
lub As i podpis dyrektora szkoły.  
 
7. Zakwaterowanie i wyżywienie: 
Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia we własnym zakresie pokrywają uczestnicy zawodów.  

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy. 

Orientacyjny koszt noclegów i wyżywienia wyniesie ok.60 zł. za 1 osobę za 1 dobę.  Zainteresowane 

szkoły proszone są o przesłanie wstępnego zamówienia z podaniem liczby osób. Zamówienia tylko w 
trybie poczty elektronicznej na adres mailowy j.w. do 30.04.2015 r. Szczegółowe informacje o 
zakwaterowaniu i wyżywieniu prześlemy w komunikacie nr 2. po otrzymaniu zgłoszeń. 
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8. Nagrody: 
Za miejsca 1-3 – puchary, medale, nagrody rzeczowe. Dyplomy dla wszystkich uczestników 

 
9. Proponowany Program 
 

12.06.2015 (piątek) 

godz. 12,00 -13,00 - przyjazd uczestników zawodów 

godz. 13,00 - 13,30 - weryfikacja uczestników, losowanie turnieju. 

godz. 14,00 - Otwarcie Mistrzostw 

godz. 16,00 - 20,00 - I i II runda rozgrywek w grupach 

 

13.06.2015 (sobota) 

godz. 09,00 - 10,00 - III runda rozgrywek w grupach 

godz. 11,00 - 14,00 - IV,V,VI runda turnieju, faza pucharowa 

godz. 14,30 - dekoracja, zamknięcie zawodów  

godz. 15,00 - wyjazd uczestników zawodów 

 

12 Sprawy różne: 
- organizator nie ubezpiecza zawodników 

- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży przebywającej na zawodach i bezpośrednio po zawodach 

   odpowiada nauczyciel opiekun młodzieży!  

- za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności 

- opiekunów zespołów obowiązuje zmienione obuwie sportowe (ew. ochraniacz na obuwie). 

- przy dużym zainteresowaniu szkół możliwym jest też dopuszczenie drużyn, które zajęły II miejsca w    

  zawodach wojewódzkich. Wtedy istnieje możliwość rozegrania turnieju kwalifikacyjnego (o 4 miejsca)   

  przed turniejem głównym w piątek w dniu 12.06.2015 w godz. 10,00 -13,00. Zgłoszenia drużyn do  

  turnieju kwalifikacyjnego do 30.04.2015 r. 

- wpisowe do zawodów 15 zł. 

- szczegółowych informacji udziela Tadeusz Szydłowski (kom. 698099475), e-mail:  

  mksjedynka@tenisstolowy.pl,  oraz ŁSZS tel. 42 630 73 45, e-mail dzialsportu@lszs.pl 

 
 
 
 
         Organizatorzy 

 
 
 
 
 
 


