Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego
________________________________________________

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
1. Nazwa imprezy – Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Drużynowym Tenisie Stołowym
Dziewcząt i Chłopców – roczniki 2003, 2004 i 2005.
2. Organizator – Międzyszkolny
Zespół Szkół w Gródku n/Dunajcem.
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3. Cel imprezy – popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej,
wyłonienie mistrza powiatu w kategorii dziewcząt i chłopców oraz drużyn awansujących
na zawody rejonowe (po 2 zespoły dziewcząt i chłopców).
4. Termin i miejsce imprezy –
w Gródku n/Dunajcem.

21 listopada 2018 r. godz. 9.30

– Zespół Szkół

5. Uczestnictwo – prawo gry mają szkoły, które zajęły 1 i 2 miejsca w zawodach
międzygminnych. W mistrzostwach powiatu biorą udział zespoły złożone z uczniów
jednej szkoły z roczników 2003, 2004 i 2005. Zawody rozgrywane odrębnie
w kategorii dziewcząt i chłopców. W grze uczestniczy drużyna składająca się 2 osób
plus 1 rezerwowy (2 dziewczynki lub 2 chłopców + rezerwowa/wy). Obowiązuje ten sam
skład przez cały turniej.
6. Sposób przeprowadzenia zawodów (przepisy gry) – system rozgrywania zawodów
zostanie ustalony podczas odprawy technicznej, po weryfikacji zawodników.
Zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem MSZS oraz z przepisami tenisa stołowego PZTS.
7. Zgłoszenia – do dnia 19.11.2018 r. do godz. 15.00 należy dokonać zgłoszenia szkół / uczniów
biorących udział w zawodach poprzez System Rejestracji Szkół – www.srs.szs.pl
W dniu zawodów obowiązuje oficjalne zgłoszenie listy zawodników (wygenerowanej z SRS)
potwierdzone przez Dyrekcję szkoły i opiekuna, obowiązkowo ważne legitymacje szkolne.
8. Nagrody – dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe medale, puchary i dyplomy.
9. Zasady finansowania – koszty organizacyjne pokrywa organizator, a uczestnictwa
szkoły we własnym zakresie. Wszyscy uczestnicy otrzymują posiłek.
10. Postanowienia końcowe
• organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu
• we wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie – prawo decydowania
przysługuje organizatorowi
• startujący w zawodach uczniowie bezwzględnie dostosowują się do poleceń
organizatora – za zachowanie, dyscyplinę i opiekę nad swoimi zawodnikami
(uczniami) odpowiedzialni są ich opiekunowie

• uczestnicy zawodów zobowiązani są do zachowania się zgodne z „etyką sportowca",
w przypadku niesportowego zachowania uczestników (zawodników, opiekuna)
organizator ma prawo wykluczenia ich z zawodów (zawodnika lub całej drużyny)
• zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W imieniu organizatora
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Powiatu Nowosądeckiego

