POWIATOWE ZAWODY TENISA STOŁOWEGO
KOMUNIKAT IGRZYSK DZIECI i IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2018

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie jako organizator powiatowych rozgrywek w tenisie stołowym
rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady Młodzieży zawiadamia, iż
zawody powiatowe odbędą się w dniach 5 i 6 luty 2018 w Hali Sportowej Centrum Kultury
i Sportu w Skawinie ul. Konstytucji 3-go Maja 4, 32-050 Skawina.
Rozegrane zostaną turnieje indywidualne i drużynowe dziewcząt i chłopców według następującego
harmonogramu:
5 luty 2018 - poniedziałek:
godzina 8.30 – turnieje indywidualne dziewcząt i chłopców - Igrzyska Dzieci
godzina 10.30 – turnieje indywidualne dziewcząt i chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej
6 luty 2018 - wtorek :
godzina 8.30 – turnieje drużynowe dziewcząt i chłopców - Igrzyska Dzieci
Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminami SZS oraz PZTS.
 Prawo startu w zawodach powiatowych maja wyłącznie szkoły które dokonały zgłoszenia
zawodników w Systemie Rejestracji Szkół SZS do dnia 31 stycznia 2018 - godzina 22.00.
 W turniejach indywidualnych bierze udział 6 najlepszych zawodników z eliminacji gminnych,
w turniejach drużynowych uczestniczą dwie pierwsze drużyny z zawodów gminnych.
 W zawodach drużynowych z danej szkoły może startować tylko jeden zespół. W Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej roczniki 2002, 2003 i 2004, w Igrzyskach Dzieci roczniki 2005 i młodsi.
 W zawodach drużynowych zespół liczy 2 zawodników + rezerwowy, który może grać w grze
podwójnej. W kolejnym meczu zawodnik rezerwowy może grać w podstawowym składzie.
 System rozgrywania turniejów jest zależny od liczby zgłoszonych zawodników lub szkół.
W przypadku dużej liczby zgłoszonych zespołów organizator może wprowadzić pojedynki do
dwóch wygranych setów zarówno w zawodach drużynowych jak i indywidualnych oraz skrócona
wersję „drabinki” rozgrywkowej.
 Do turniejów indywidualnych zawodnicy są rozstawieni według miejsc zajętych w zawodach
gminnych. Turniej rozgrywany jest do dwóch przegranych. Gry o dalsze miejsca w zależności od
wolnych stołów i ilości zgłoszeń.
 Taki sam limit przysługuje w przypadku awansu do zawodów rejonowych, o ile będą
rozgrywane.

 Reprezentacje szkół zobowiązane są do posiadania podbitej przez dyrektora szkoły listy
zawodników uczestniczących w zawodach wraz z podpisem opiekuna wygenerowanej
w Systemie Rejestracji Szkół.
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