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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY: 6 - 2019/2020 

 

MISTRZOSTWA POWIATU TURECKIEGO 

w DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM 

 DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

XXI  LICEALIADA 

TERMIN ZAWODÓW:  30 PAŹDZIERNIKA 2019r. /środa/, godz. 8.30                                

(8.30 – 9.00 przyjazd zespołów i weryfikacja) – 9.00 rozpoczęcie zawodów 

MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW: Zespół Szkół Technicznych w Turku            

(sala gimnastyczne) 

 

KATEGORIA: LICEALIADA (rocznik 2000 i młodsi) 

 

W mistrzostwach startuje młodzież urodzona w roku 2000 i młodsza, posiadająca ważną 

legitymację szkolną. Reprezentacja szkoły składa się z 2 dziewcząt lub/i 2 chłopców + jeden 

zawodnik rezerwowy. Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV regulaminu ogólnego XXI 

WIMS. 

W zawodach rejonowych startują dwie najlepsze szkoły z mistrzostw powiatów. 

W zawodach strefowych startuje 2 najlepsze szkoły z mistrzostw powiatów. 

W mistrzostwach powiatów startują zgłoszone szkoły ponadpodstawowe . 

Ubiegłoroczny Mistrz Powiatu może wystawić w zawodach dwie reprezentacje. 

 

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW: 

 

 

Przed każdymi zawodami odbywa się weryfikacja drużyn. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone 

zgodnie z ogólnym regulaminem XXI WIMS i regulaminem WSS z terenu Powiatu Tureckiego oraz 

przepisami PZTStoł. Drużyny rozstawiane są na podstawie aktualnego rankingu PZTS. Kolejność 

gier jest następująca: 

I RZUT A-X , B-Y 

II RZUT gra podwójna 

III RZUT A-Y , B-X 

Mecz rozgrywany jest do 3 zdobytych przez zespół punktów. System rozgrywania zawodów ustalają 

bezpośredni organizatorzy w zależności od ilości uczestniczących drużyn. 



Zawodnik rezerwowy może wystąpić tylko w grze podwójnej. 

 

NAGRODY: 

 

W każdej kategorii (IMS) reprezentanci szkół otrzymują: 
- puchar za I miejsce, 
- dyplomy dla drużyny za I-III miejsce, 

- medale dla każdego zawodnika z miejsc I-III 

 

W finale rejonowym prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje 

szkolne w kategorii chłopców i dziewcząt z zawodów powiatowych. 
 

 
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system 

rejestracji szkół; srs.szs.pl nie później niż do 30 PAŹDZIERNIKA 2019 roku. 

 

 

 

PROGRAM MINUTOWY: 

   

8.30   - przyjazd reprezentacji szkół weryfikacja i potwierdzenie startu Licealiady 

9.00   - rozpoczęcie zawodów 

 

15.00 (około) - zakończenie zawodów 

 

Mariusz Wachowicz – 601 147 812 

Koordynator Współzawodnictwa Sportowego 


