Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zawodów :

MAŁOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W INDYWIDUALNYM TENISIE STOŁOWYM
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
2. Cel zawodów:
• Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej,
• Kształtowanie właściwych postaw i zachowania, gra FAIR PLAY
• Wyłonienie najlepszych zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym
indywidualnym w Małopolsce
3. Termin zawodów:

27 luty /czwartek / 2014 r.

Godz. 9.30 – rozgrzewka i weryfikacja zgłoszeń
Godz. 9.45 – odprawa z opiekunami zawodników
Godz. 10.15 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
Godz. 10.30 – rozpoczęcie gier

Hala Sportowa ZSPiG w Zakliczynie
ul. Malczewskiego 56

4. Miejsce zawodów:
.

5. Organizator zawodów:
Ma łopolski Szkolny S Z S w Krakowie
Powiatowy Szkolny Zwi ązek Sportowy w Tarnowie
ZSPiG w Zakliczynie

•

Kierownik zawodów: Ryszard Okoński

6.Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie szkół podstawowych /rocznik 2001 i

mł./
zakwalifikowani z zawodów rejonowych

Patronat honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
7. Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZTS i MSWSDiM SZS na rok2013/2014
8. ZASADY FINANSOWANIA : - przyjazd na własny koszt
-inne koszty pokrywa organizator M SZS KRAKÓW

9. Zgł oszenia elektronicznie: należy przesłać do dnia 24. 02. 2014 / pon / do godz.

15.00 na

adres e-mail: mmalek22@poczta.fm

Zgł oszenie powinno zawiera ć: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, nazwę szkoły

, powiat. W dniu zawodów odbędzie się weryfikacja zgłoszeń zawodników z listą wysłaną
drogą elektroniczną. Obowiązują zgłoszenie potwierdzone przez dyrektora szkoły i opiekuna
oraz legitymacje szkolne.

10. Nagrody:

•

Za zajęcie miejsca od I – III w zawodach – medale i dyplomy, a miejsca od IV – VI
dyplomy.

11. Postanowienia ko ńcowe:

•
•
•
•

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Za zachowanie i dyscyplinę swoich zawodników odpowiedzialni są opiekunowie
Organizator może wykluczyć z zawodów zawodnika za niesportowe zachowanie
Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptację regulaminu

ORGANIZATOR

Patronat honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

