REGULAMIN
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W TENISIE STOŁOWYM W KATEGORII OPEN
Długie k/Koluszek – 09.12.2017 r.
1. CEL
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim,
- wyłonienie najlepszych drużyn tenisa stołowego w Zrzeszeniu LZS woj. łódzkiego.
2. ORGANIZATOR
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi
- Urząd Marszałkowski w Łodzi
- Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS Powiatu Łódzkiego Wsch.
3. TERMIN I MIEJSCE
09.12.2017 r. – Długie koło Koluszek, hala sportowa SP
do godz.
9:30 - przyjazd ekip, weryfikacja zgłoszeń, losowanie
godz.
10:00 - otwarcie Drużynowych Mistrzostw
godz.
10:10 - rozpoczęcie rywalizacji.
4. UCZESTNICTWO
W turnieju prawo startu mają, zespoły I i II ligi (po jednej drużynie z powiatu) oraz dwie drużyny wyłonione z
eliminacji powiatowych, członkowie LZS / LKS, którzy przedstawią dokumenty: licencję, aktualne badania lekarskie i
ubezpieczenie od następstw NNW, legitymację LZS/LKS.
Drużynowe Mistrzostwa odbędą się w następujących kategoriach osobno:
zespół kobiet – 2 zawodniczki, zespół mężczyzn – 3 zawodników.
Dopuszcza się udział zawodników/czek rezerwowych.
5. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody kobiet:
gra do trzech zwycięstw, gry „na krzyż”; przy stanie 2 : 2 kończy gra podwójna.
Zawody mężczyzn:
gra do trzech zwycięstw w systemie: A-x, B-y, C-z, A-y, B-x, bez gier podwójnych.
Losowanie i rozstawienie drużyn wg rankingu PZTS po I OTK lub WTK (pojedynki jednego meczu mogą odbywać
się na więcej niż jednym stole - decyzja Sędziego Głównego). Rozstawienie zawodników do gier w meczu -dowolne.
Zawody odbywają się w kategorii „open”, zgodnie z przepisami PZTS i niniejszego Regulaminu.
6. ZGŁOSZENIA
Ostateczny termin zgłoszeń upływa dnia 01.12.2017r. Zgłoszeń drużyn oraz zawodników należy dokonać: tel.
604 222 627 – Piotr Mróz
7. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne i nagród pokrywają organizatorzy; koszty przejazdu i diet – jednostki
delegujące.
8. NAGRODY
- za zajęcie miejsc I – III w klasyfikacji kobiet i mężczyzn - puchary, medale oraz dyplomy.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania Mistrzostw. Uczestnicy zobowiązani
są ubezpieczyć się od następstw NNW.
W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje WZ LZS w Łodzi w konsultacji z Sędzią Głównym.
Dodatkowe informacje, aktualizacje i zmiany organizator umieszcza na stronie www.lodzkielzs.pl

WZ LZS w Łodzi

