
 REGULAMIN
I  II INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH   

MISTRZOSTW GMINY LINIA W TENISTA STOŁOWEGO
STRZEPCZ 7-8.11.2009

1. ORGANIZATORZY
Gminny Dom Kultury w Lini
Zespół Szkół w Strzepczu

2. PATRONAT
Wójt Gminy Linia – Łukasz Jabłoński

3. CEL IMPREZY
Wyłonienie  indywidualnych  Mistrzów Gminy w tenisie stołowym na 2009 rok.  Wyłonienie  najlepszego sołectwa w 
klasyfikacji  drużynowej  w  tenisie  stołowym.  Promocja  aktywnego  wypoczynku  w  gonie  rodzinnym.  Uczczenie  91 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców gminy. 

4.TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa odbędą się  w sali  sportowej Zespołu Szkół  w Strzepczu. Dzieci i  młodzież ze szkół podstawowych i 
gimnazjów  rywalizować  będzie  07.11.2009  (sobota)  od  godziny  13.30  Natomiast  juniorzy/  juniorki  oraz 
seniorzy/seniorki  dnia  08.11.2009  (niedziela)  od  godziny  14.00. Zapisy  w  dniu  zawodów  na  pół  godziny  przed 
planowanym rozpoczęciem zawodów.

5. UCZESTNICTWO
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy mieszkający na terenie gminy Linia reprezentując swoje sołectwa. Zawody 
będą przeprowadzane w następujących kategoriach kobiet i mężczyzn:

młodzicy/młodziczki – rocznik 1997 i młodsi
kadeci/kadetki – rocznik 1994-1996
juniorzy/juniorki – rocznik 1993- 1989
seniorzy/seniorki – rocznik 1988 i starsi

6. KONKURENCJE
System gry – do dwóch wygranych setów do 11pkt, 2 serwy na zawodnika. Przypadku małej ilości zawodników system 
każdy z  każdym  z  podziałem na  płci,  w  przypadku  dużego  zainteresowania  systemem  w grupach  z  finałem,  bądź 
systemem pucharowym

7. PUNKTACJA i KLASYFIKACJA
Do  punktacji  drużynowej  sołectw  zaliczany  będzie  wynik  najlepszej  zawodniczki/zawodnika  w  każdej  z  kategorii 
wiekowej. Indywidualnie zawodnicy walczą o jak najwyższą lokatę.

8. NAGRODY
Zawodnicy/zawodniczki za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymują pamiątkowe dyplomy i medale. 
Drużyny sołeckie za miejsca I- III otrzymują puchary i dyplomy a reszta zespołów pamiątkowe dyplomy za wywalczona 
pozycję.

UWAGA:    WSZYSCY  ZAWODNCY  I  ZAWODNICZKI  ZOBOWIĄZANI  SĄ  POSIADAĆ  SPRZĘT,  OBÓWIE   I  STRÓJ   
SPORTOWY   .    Zawody będą przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZTS.  
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem   0-58/572-81-64            

  Ze sportowym pozdrowieniem 

  

PROSZĘ O ROZPOWSZECHNINIE 
ZAWODÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH  !  


