XIV Gminna Olimpiada Tenisa Stołowego

Zagórz – 2017

Regulamin
XIV Gminnej Olimpiady Tenisa Stołowego Zagórz’2017
I. Cel:
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin.
2. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu,
a szczególnie wiejskich i małomiasteczkowych.
3. Integracja lokalnych środowisk sportowych.
4. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej
do uprawiania w każdych warunkach.
5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
II. Uczestnicy:
Uczestniczyć mogą wszyscy chętni, osoby zrzeszone i niezrzeszone
w klubowych sekcjach tenisa stołowego.
III. Organizatorzy:
1. Na szczeblu podstawowym
 Stowarzyszenia sportowe, placówki i instytucje oświatowe,
kulturalne, oraz inne osoby prawne lub fizyczne.
2. Na szczeblu gminnym
 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu
 Świetlica Wiejska w Czaszynie
 Ludowy Klub Sportowy w Czaszynie
IV. Termin i miejsce:
1. Eliminacje na szczeblu podstawowym w terminie do 17.03.2017 r.
2. Finał gminny – Świetlica Wiejska w Czaszynie, dnia 18.03.2017 r.
(sobota) godz. 1000.
3. Zgłoszenia w dniu turnieju od godz. 900.
V. System współzawodnictwa:
1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, systemem pucharowym lub
każdy z każdym. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje
organizator zawodów.
2. Współzawodnictwo odbędzie się w grupach wiekowych dla dziewcząt
chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
 Szkoła Podstawowa klasy I-III
 Szkoła Podstawowa klasy IV-VI
 Gimnazjum klasy I-III
 Szkoły ponadgimnazjalne
 Dorośli

VI. Nagrody:
Przewiduje się dyplomy i upominki indywidualne dla zdobywców
od I - III miejsca we wszystkich kategoriach wiekowych zawodów,
które według swoich możliwości fundują organizatorzy.
VII. Sprawy różne:
1. Koszty organizacji imprez pokrywają organizatorzy zawodów
poszczególnych szczebli zaś koszty podróży uczestnicy lub jednostki
je delegujące.
2. We wszystkich sprawach związanych z organizacją Olimpiady należy się
zwracać do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu,
38-540 Zagórz ul. Piłsudskiego 37, tel./fax. (0-13) 46-23—059,
e-mail: mgokiswzagorzu@poczta.onet.pl
3. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację postanowień
niniejszego regulaminu.

Zapraszamy do wzięcia udziału!

