
Lubelski  Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Lublinie 

Sezon2020/2021

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
  IMW UKS-ów i Szkół  w tenisie stołowym 

 Łucka -  29.05.2021r. (sobota) 

1. Organizator: LOZTS Lublin,. 
 
2.  Cel:  Popularyzacja aktywnego trybu życia i promocja sportu wśród najmłodszych mieszkaoców naszego województwa. 
Wyłonienie  IMW UKS  w nw kategoriach wiekowych.   
 
3. Termin i miejsce:  29.05.2021 r. (sobota) sala  SP w  Łucce    
 żacy,  młodzicy i kadeci – dziewczęta i chłopcy gra pojedyncza   

 
4. Uczestnictwo: 

Prawo  startu  w  turnieju  mają  osoby  z  terenu  województwa  lubelskiego  w  kat. żak 2010 i młodsi, młodzik 2008-2009, 
kadet 2006-2007  oddzielnie dziewczęta i chłopcy.  Osoby młodsze mogą grać w kategorii starszej np., (żak w młodzikach; 
młodzik  w  kadetach), ale tracą prawo gry w kategorii młodszej. Obowiązują  badania  lekarskie (jak na zawody szkolne). 
UKS lub Szkoła  może  wystawić  dowolną  ilość zawodników. Nie obowiązują  licencje sportowe. Informacje pod nr Tel. 
607857448    
 

5. Program turnieju: 
         do godz.9.00 – potwierdzanie zgłoszeo, 

             godzina 900    – uroczyste rozpoczęcie  i  początek  gier   
              

6.     System gier: 
System gier uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób. Decyzję podejmie WGiD.  Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie 
pocztą elektroniczną na  adres: lozts.poczta@onet.pl. do dnia 27 maja 2021r.(czwartek) do godziny 2100 . Termin ostateczny. 
Rozstawianie  na podstawie punktów z aktualnych rankingów  żaków, młodzików , kadetów. Prowadzona będzie 
klasyfikacja  drużynowa UKS-ów/Szkół na którą złożą się sumy punktów zawodników, którzy zajmą miejsca 1-8 w 
poszczególnych kategoriach. Punktacja 1m-8 pkt. 2m-7pkt, 3m-6pkt, 4m-5pkt, 5m-4pkt, 6m-3pkt, 7m-2pkt, 8m-1pkt. W 
przedziale 1-8 gramy o wszystkie miejsca. 
 
7.      Nagrody 
  -  trofea sportowe  (medale i dyplomy) za  miejsca  1–4  w  każdej  kategorii IMW  
  -  puchary i dyplomy dla     najlepszych   UKS-ów/Szkół za miejsca 1-8 w klasyfikacji ogólnej turnieju. 
 
8.     Składka turniejowa  nie  będzie  pobierana.    
 
 9.    Sprawy różne 

 Zawody zostaną  przeprowadzone  zgodnie  z obowiązującym  reżimem sanitarnym, wszyscy winni posiadać maseczki 
i wypełnione ankiety sanitarne bez których nikt nie zostanie wpuszczony na salę sportową. Ankietę,  należy pobrać ze 
strony  LOZTS (KOMUNIKATY (do druku). INNE IMPREZY      
 

Zawody współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.  
 
                                                                                                                                              Organizatorzy                                                                       
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