
REGULAMIN 

INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

W TENISIE STOŁOWYM W KATEGORII: ŻAK, SENIOR 

Łobudzice, dn. 7.05.2022 r. 

1. CEL 

- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 

- wyłonienie najlepszych zawodników LZS 

 

2. ORGANIZATOR 

- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi 

- Urząd Marszałkowski w Łodzi 

- Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS Powiatu Bełchatowskiego. 

- Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy w Zelowie 

- ULKS „Kusy” w Łobudzicach 

 

3. TERMIN I MIEJSCE 

7.05.2022 r. – Szkoła Podstawowa w Łobudzicach, Łobudzice 54 

do godz. 9:30 - przyjazd ekip, zgłoszenia, weryfikacja i losowanie, otwarcie mistrzostw 

godz. 10:00 - rozpoczęcie zawodów 

 

4. UCZESTNICTWO 

W turnieju prawo startu mają członkowie LZS/LKS, którzy przedstawią dokumenty: legitymację lub inny dowód tożsamości, 

aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw NW, legitymację LZS/LKS. 

Turniej przeprowadzony będzie z podziałem na kategorie wiekowe, z podziałem na płeć: 

ŻAK – 2011 i młodsi,   SENIOR – 2002 i starsi 

W zawodach wojewódzkich powiat może reprezentować po 2. osoby w każdej kategorii. Dodatkowo prawo startu ma 6 

pierwszych zawodniczek/ków LZS w każdej kategorii z listy klasyfikacyjnej OZTS w Łodzi. Jeśli szósty zawodnik znajduje się 

na liście rankingowej „ex-equo” z innymi zawodnikami to prawo startu posiadają wszyscy znajdujący się w tym pionie 

zajmowanych miejsc. Zasada ta dotyczy do 24 miejsca na liście klasyfikacyjnej PZTS – ŁOZTS w Łodzi. Proponowane są 

zawody w grach deblowych i mieszanych w kategorii senior. W przypadku dużej ilości startujących prawo startu w grach 

podwójnych i mieszanych będą posiadali zawodnicy, którzy sklasyfikowani zostaną do 16 miejsca. 

 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 

Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami PZTS, systemem pucharowym do dwóch przegranych (prawa strona I m-

ce) z rozstawieniem w/g list klasyfikacyjnych OZTS. 

Celem prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia mistrzostw należy do dnia 5.05.2022 r. przesłać zgłoszenie na adres 

mailowy: aleksandra.sima@onet.pl wg wzoru: 

Nazwisko i imię Rocznik Klub Gmina Powiat Miejsce na liście klasyf. 

      

      

 

UWAGA! Nieprzesłanie zgłoszenia w terminie może skutkować decyzją Sędziego Głównego o niedopuszczeniu 

zawodnika do rozgrywek. 

 

6. ZASADY FINANSOWANIA 

- koszty organizacyjne i nagród pokrywają organizatorzy, 

- koszty przejazdu i diet jednostki delegujące, 

 

7. NAGRODY 

- za I-III m-ca we wszystkich kategoriach najlepsi otrzymają medale, 

- za I-III m-ca w grach deblowych i mieszanych – medale. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania mistrzostw. Uczestnicy zobowiązani są 

ubezpieczyć się od następstw NW. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje WZ LZS Łódź w konsultacji z Sędzią 

głównym. Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów 

marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. Dane osobowe 

zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000). 

WZ LZS Łódź 

mailto:aleksandra.sima@onet.pl

