
 

  SZKOLNY  KLUB  SPORTOWY  „JUNIOR”  ŁUCKA 
ZAPRASZA  NA 

 

XII  Memoriał Andrzeja Grubby – 24.04.2018 r. 
ŁUCKA  

HALA SPORTOWA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 

REGULAMIN ZAWODÓW 
      1.    Organizator  

  

Fundacja im.  Andrzeja Grubby   

SKS  „JUNIOR”  ŁUCKA 

                LOZTS  Lublin 

 

2. Cel   

 

Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu związanych z karierą sportową Andrzeja Grubby. 

Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej dzieci i młodzieży.                                                         

Wyłonienie reprezentacji województwa na zawody finałowe 

  

3. Uczestnictwo   

 

Prawo startu mają 3 osobowe drużyny chłopców (bez zawodników rezerwowych)  ur. w roku 2005 i młodszych (w tym 

przynajmniej jeden z rocznika 2007 lub młodszy) reprezentujące daną szkołę podstawową. Dopuszcza się możliwość 

udziału drużyn mieszanych z maksymalnie dwoma dziewczynkami w składzie pod warunkiem, iż jedna z nich będzie z 

rocznika 2007 lub młodsza. Warunkiem udziału drużyny szkolnej w turnieju wojewódzkim jest rozegranie 

mistrzostw szkoły dla wyłonienia reprezentacji i przesłanie organizatorowi wojewódzkiemu pisemnego 

sprawozdania z podaniem wyników i listy imiennej uczestników. Szkoła może wystawić 2 drużyny. Wymagane są 

aktualne badania lekarskie. W przypadku  wątpliwości – szczegółowych informacji  udziela Zdzisław Waśkowski 

Tel.  607 857 448 

  

4. System rozgrywek  

  

               Turniej  rozegrany  zostanie  systemem  mieszanym  (grupowo – pucharowym). 

                Mecze rozgrywane będą  na  jednym  stole  w/g  następującej  kolejności: 

                A - X,  B – Y,  C – Z,  A – Y,  B – X,  - do  3  wygranych  pojedynków. 

                Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzygają przepisy PZTS.  

                                      

5. Terminy  i  miejsce  zawodów:  

 

Turniej wojewódzki  - 24 kwietnia 2018r, ( wtorek)  hala SP   w  Łucce   o  godz. 9
00 

  

6. Potwierdzenie udziału: 

W nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2018r.(PIĄTEK) do godziny21
00

 należy przesłać 

e-mailem: zwl@go2.pl imienne składy drużyn (z dokładną datą urodzenia), nazwisko i imię opiekuna oraz 

nazwę szkoły, która weźmie udział w turnieju wojewódzkim. W/w. informacje potrzebne są do losowania 

drużyn i ewentualnego przygotowania posiłku dla uczestników .  

  

7. Nagrody  

 

Fundacja im. Andrzeja Grubby zapewnia nagrody rzeczowe dla zawodników 3 pierwszych drużyn, dyplomy i plakaty 

dla wszystkich szkół biorących  udział w eliminacjach wojewódzkich.  Puchary dla najlepszego zawodnika i najlepszej 

zawodniczki. Najlepsza szkoła zdobywa puchar i prawo startu w Finale Ogólnopolskim XII Memoriału.   

 

8.  Sprawy  finansowe: 

Koszty  organizacyjne  pokrywa  Fundacja  im. Andrzeja  Grubby.  Drużyny  przyjeżdżają na  koszt  własny. 

Nie  będzie  pobierane  wpisowe.  

                                                                                                                              ZA  ORGANIZATORÓW: 

                                                                                                                              mgr  Andrzej  Łukasiewicz 

mailto:zwl@go2.pl

