KOMUNIKAT ORGANIZACYJY
FINAŁU WOJEWÓDZKIEGO ROZGRYWEK TENISA STOŁOWEGO
XIX DOLNOŚLĄSKICH IGRZYSK LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST 2018
1. TERMIN I MIEJSCE

- 25.03.2018 r. (niedziela) - Środowiskowa Hala Sportowa w Sulikowie - ul. Zgorzelecka
- Rozpoczęcie turnieju godzina 10:00, przyjazd uczestników do godz. 9:30 !
2. ORGANIZATORZY

- Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu.
- Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Zgorzeleckiego.
- Szkoła Podstawowa w Sulikowie.
3. UCZESTNICTWO

- W turnieju uczestniczą pierwsze trójki zawodniczek i zawodników z mistrzostw stref ( I – VIII )
w następujących kategoriach wiekowych:
*
młodzik
K/M
ur. 2005 i młodsi
*
kadet
K/M
ur. 2004 - 2003
*
junior
K/M
ur. 2002 - 2000
K/M
ur. 1999 - 1997
*
młodzieżowiec
*
senior
K/M
ur. 1996 i starsi
- Zgodnie z regulaminem XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS, regulaminem turnieju tenisa stołowego
oraz uchwałą Zarządu DZ LZS dot. startu młodzieżowców.
4. SĘDZIOWIE

- Zabezpiecza Zrzeszenie LZS Powiatu Zgorzeleckiego - w porozumieniu z DZ LZS.
5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

-

System gier do dwóch przegranych spotkań, pozostałe wg uznania organizatorów !
Miejsce I z przodu tabeli, miejsca II, III i dalsze z tyłu tabeli
Inne sprawy - decydują organizatorzy.
W turnieju obowiązują stroje sportowe, miękkie obuwie oraz własny sprzęt sportowy !!!

6. WERYFIKACJA

- Do weryfikacji zawodników/czek obowiązuje dokumentacja zgodnie z w regulaminem rozgrywek
tenisa stołowego XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast 2018
7. SPRAWY FINANSOWE / NAGRODY

-

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
Koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące.
Na turnieju będzie pobierane wpisowe w wysokości 12 zł od osoby (zawodnicy i osoby towarzyszące).
Organizatorzy zapewniają najlepszym zawodniczkom i zawodnikom nagrody honorowe.

8. INNE SPRAWY

- Jak w regulaminie turnieju tenisa stołowego oraz regulaminem XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS
- Zgodnie z przepisami PZTS.
9. ZGŁOSZENIA

- Imienne oraz ilościowe zgłoszenia zawodniczek/ków oraz osób towarzyszących prosimy kierować,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2018 na adres elektroniczny: lzs@neostrada.pl
Osoby nie zgłoszone
zg oszone w terminie, nie zostaną
zostan dopuszczone
dopuszczone do turnieju !!!

ORGANIZACJA ZAWODÓW DOFINANSOWANA PRZEZ

ORGANIZATORZY

