XIV PODKARPACKA OLIMPIADA TENISA STOŁOWEGO
REGULAMIN ZAWODÓW NA SZCZEBLU GMINNYM
I. CEL:
1.
2.
3.
4.
5.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży i całych rodzin.
Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu a szczególnie wiejskich i małomiasteczkowych.
Integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym.
Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny możliwej do uprawiania w każdych warunkach.
Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.

II. UCZESTNICY:
Uczestniczyć mogą wszyscy chętni, w tym osoby niepełnosprawne, za wyjątkiem zawodników, którzy
w bieżącym bądź poprzednim sezonie rozgrywkowym rozegrali przynajmniej jeden mecz w rozgrywkach III lub
wyższej ligi tenisa stołowego ( nie dotyczy kategorii do lat 13 – urodzeni w 2000 roku i młodsi a także osób powyżej 40
lat – urodzeni w 1973 roku i starsi).
III. ORGANIZATORZY:
− NA SZCZEBLU PODSTAWOWYM – stowarzyszenia sportowe, placówki i instytucje oświatowe,
kulturalne, straż pożarna, inne osoby prawne lub fizyczne.
−
NA SZCZEBLU MIEJSKIM, GMINNYM, POWIATOWYM – urzędy miast, gmin, powiatów oraz
wolontariusze stowarzyszeń sportowych.
− NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM – Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, Marszałek
Województwa Podkarpackiego
IV.TERMIN I MIEJSCE:
1. Finał zawodów gminnych – 13.04.2013 r. godz. 9.00 – Zespół Szkół Publicznych w Młodowie.
2. Termin zgłaszania zawodników do eliminacji gminnych upływa z dniem 11.04.2013 r. Zgłoszenia
zawodników – osobiście lub telefonicznie - przyjmuje Pani Anna Janczura Urząd Gminy Lubaczów,
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, tel. 16 632-16-84 wew.22
V. SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA
1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg. przepisów Polskiego Związku Tenisa Stołowego
– systemem pucharowym do dwóch przegranych pojedynków lub „każdy z każdym”. Decyzję dotyczącą
wyboru systemu podejmie Organizator przed zawodami – w zależności od ilości uczestników.
2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców oraz kobiet
i mężczyzn:
− do 13lat (urodzeni w 2000 roku i młodsi),
− 14 - 16 lat (urodzeni w latach 1997 – 1999).
− 17 – 19 lat (urodzeni w latach 1994 – 1996),
− 20 – 39 lat (urodzeni w latach 1974 – 1993),
− 40 - 55 lat (urodzeni w latach 1958 – 1973),
− 56 lat i powyżej (urodzeni w roku 1957 i starsi),
− osoby niepełnosprawne zdolne brać udział w zawodach sportowych bez podziału na trzy grupy, bez
podziału na płeć i wiek:
- osoby niepełnosprawne intelektualnie,
- osoby niepełnosprawne ruchowo, na wózkach,
- osoby niepełnosprawne ruchowo, mogące grać stojąc.
3. Do eliminacji wyższego szczebla , aż do finału wojewódzkiego przechodzą zdobywcy I i II miejsca
w poszczególnych kategoriach (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych kategorii wiekowych w przypadku
niewielkiej ilości zgłoszeń.
VI. NAGRODY:
Dla zdobywców od I do III miejsca w finale gminnym organizatorzy ufundują dyplomy i nagrody rzeczowe.
VII.

ORGANIZATORZY FINAŁU GMINNEGO:
- Urząd Gminy Lubaczów
- Zespół Szkół Publicznych w Młodowie

VIII.
1.
2.
3.
4.

SPRAWY RÓŻNE:
Koszty organizacji rozgrywek gminnych pokrywają Organizatorzy zawodów, zaś koszty podróży uczestnicy.
We wszystkich sprawach związanych z organizacją należy zwracać się do organizatora.
Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników zawodów szczebla gminnego.
Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację postanowień niniejszego regulaminu.

