Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Nazwa zawodów: MAŁOPOLSKA GIMNAZJADA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
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 Małopolsce
3. Termin zawodów:

10 kwiecień 2015 r. (piątek)
Godz. 9.00 – rozgrzewka i weryfikacja zgłoszeń
Godz. 9.45 – odprawa z opiekunami zawodników
Godz. 10.00 – oficjalne rozpoczęcie zawodów
Godz. 10.15 – rozpoczęcie gier
Godz. 15.00 – zakończenie turnieju, nagrodzenie najlepszych.

4. Miejsce zawodów: Hala

Sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych nr 3
w Limanowej , ul Jordana 3

5. Informacje techniczne: 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 z wył. meczu o 2 m-ce)
System do dwóch wygranych , szczegółowy program będzie podany na odprawie z opiekunami i po zweryfikowaniu
zespołów. Zespoły rozstawione wg. rankingu PZTS.
6. Organizator zawodów:

•
•

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie
ZPO – MOS PL Limanowa, Powiatowy SZS w Limanowej, ZSS nr 3 Limanowa

7. Kierownictwo zawodów:

•
•

Kierownik zawodów: Feliks Piwowar tel. 604 555 181
Sędzia główny: Zdzisław Sułkowski

8. Uczestnictwo: w zawodach biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych /roczniki 1999/00/01

Zespół stanowią uczniowie jednej szkoły , zakwalifikowani z zawodów powiatowych a potem rejonowych po dwa zespoły dziewcząt i dwa zespoły chłopców.

9. Zgłoszenia elektronicznie: należy przesłać w postaci pliku .xls (Excel) do dnia 8 kwietnia 2015r
do godz. 12.00 na adres e-mail: szslimanowa@interia.eu lub moslimanowa@poczta.onet.pl
z poleceniem potwierdzenia odbioru wiadomości, Tel. 18 533 08 33

Patronat honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Małopolski System Współzawodnictwa Sportowego
Dzieci i Młodzieży
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia, nazwę szkoły i opiekuna ,
powiat. W dniu zawodów odbędzie się weryfikacja zgłoszeń zawodników z listą wysłaną drogą
elektroniczną, obowiązkowa zgłoszenie potwierdzone przez dyrektora szkoły i opiekuna oraz legitymacje
szkolne.

10. Nagrody:

•

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

11. Postanowienia końcowe:

•
•
•
•
•

Zawody organizowane zgodnie z regulaminem MSZS w Krakowie na rok szkolny 2014/2015 str. 55
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

W imieniu organizatora

mgr Feliks Piwowar

Patronat honorowy:
Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego

