Malbork, 08.11.2016 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 4
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malborku informuje, że mistrzostwa Malborka w
Drużynowym Tenisie Stołowym odbędą się w hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum nr 3 (wejście
od ulicy Kwiatkowskiego) w niżej podanych terminach (odprawa techniczna 15 minut przed
rozpoczęciem zawodów):
17.11.2016 roku (czwartek)
Program:
1. Godz. 08:30 – szkoły podstawowe – dziewczęta i chłopcy (rocznik 2004 i młodsze/si)
2. Godz. 11:00 – gimnazja – dziewczęta i chłopcy (rocznik 2001 i młodsze/si)
Każda startująca szkoła musi posiadać listę zawodników wygenerowaną z systemu ,,SRS”
potwierdzoną przez dyrektora szkoły.
Zasady współzawodnictwa:
1. Każda szkoła ma prawo zgłosić 1 zespół dziewcząt i 1 zespół chłopców.
2. Zespół liczy 2 zawodniczki/ków + 1 rezerwowa/y z jednej szkoły.
3. Obowiązują uproszczone przepisy PZTS.
4. System rozgrywek w zależności od liczby zgłoszeń.
5. Mecz między drużynami rozgrywany będzie do 3 wygranych punktów, a poszczególne pojedynki
do 2 wygranych setów do 11 pkt. z przewagą 2 pkt.
6. Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 1 pkt., za przegraną 0 pkt.
8. O kolejności miejsc decyduje większa liczba zdobytych pkt., a w przypadku równej liczby
zdobytych pkt. kolejno – wynik bezpośredniego meczu między zainteresowanymi, lepszy stosunek
małych punktów, większa liczba zdobytych małych punktów.
9. Zawodnik rezerwowy może występować tylko w grze podwójnej lub w przypadku kontuzji.
10. Uwaga! Obowiązuje własny sprzęt sportowy.
11. Kolejność gier.
I rzut
II rzut
III rzut
A–X
A–Y
Gra podwójna
B–Y
B–X
Nagrody
Za miejsca I-III uczestnicy otrzymują medale.
Przepisy końcowe
1. Do zawodów dopuszczeni będą uczniowie bez przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego
uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
2. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wyniknąć
podczas rozgrywek rozstrzyga organizator.
3. Uczniowie w trakcie zawodów pozostają pod opieką swoich nauczycieli.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
5. Powyższe mistrzostwa stanowią jednocześnie eliminacje do powiatowego szczebla zawodów wg
limitu ustalonego przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Malborku.
Otrzymują:
1. SP 3, 5, 8, 9, ZS 1, 2, GIM 1, 3, Katolickie, Awans, Sportowe
2. PSZS w Malborku
3. a/a

