
Zduny 21.10.2016r. 
REGULAMIN 

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 
O PUCHAR BURMISTRZA ZDUN Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 
1. ORGANIZATORZY 

Urząd Miejski w Zdunach  
Zespół Szkół w Zdunach  
Uczniowski Klub Sportowy „IMPULS” działający przy Zespole Szkół w Zdunach 

2. CEL 
- uczczenie Święta Niepodległości 
- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek z gimnazjów i szkól podstawowych  powiatu 
krotoszyńskiego 
- popularyzacja tenisa stołowego, aktywnego i zdrowego trybu życia 
-promowanie Zdun przez tenis stołowy 

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 
Środa 9.11.2016r. sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Zdunach ul.  Łacnowa 26 godzina 900 

4. UCZESTNICTWO 
W turnieju biorą udział zawodnicy i zawodniczki z powiatu krotoszyńskiego. Każda szkoła może 
wystawić maksymalnie po 5 zawodników i 5 zawodniczek.  
Organizator ma prawo wystawienia większej ilości zawodników 
Kategorie wiekowe: 
I grupa – uczniowie szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) 
II grupa – uczniowie gimnazjum (dziewczęta i chłopcy) 

5. ODPRAWA TECHNICZNA I LOSOWANIE 
- do godziny 830 potwierdzenie zgłoszeń i losowanie. 
- o godz. 900 uroczyste rozpoczęcie turnieju z udziałem Burmistrza Zdun i rozpoczęcie gier  
- godz. 12-13 gry finałowe i zakończenie 

6. SYSTEM ROZGRYWEK 
Zawody rozegrane zostaną indywidualnie, osobno w grupie dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach 
wiekowych. Turniej zostanie rozegrany na 8 stołach, piłeczkami 40 mm. 
System rozgrywek do dwóch porażek przyjęty zostanie przed rozpoczęciem zawodów  
w zależności od ilości uczestników zgodnie z przepisami PZTS. 

7. NAGRODY 
- za I miejsce Puchary  
- za miejsca I-VI dyplomy i upominki 
- dyplomy dla szkół uczestniczących w turnieju i puchar dla najlepszej szkoły. 
Punkty dla szkoły zbiera 4 najlepszych zawodników. 

8. Uwagi końcowe 
- ubezpieczenie NW zawodników we własnym zakresie 
-zawodnicy, trenerzy i kibice zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego 
- organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników oraz rzeczy zagubione w czasie 
turnieju 
-koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, nie pobiera się wpisowego 
- koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 
Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 
Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w turnieju z podaniem ilości dziewcząt i chłopców 
do poniedziałku  7.11.2016r.- można również podać nazwiska uczestników  
telefonicznie w sekretariacie lub pisemnie na adres: 

Zespół Szkół w Zdunach 63-760 Zduny ul. Łacnowa 26 tel.  62-7215513     fax 627215771 
zs.sekretariat@zs.zduny.pl 

 lub tel. 62-7215192 (wieczorem) Alina Wilk wilkalina@wp.pl 
Ze sportowym pozdrowieniem 

Alina Wilk  
prezes UKS IMPULS Zduny 


