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REGULAMIN/KOMUNIKAT 

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW W TENISIE STOŁOWYM 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

MIASTO 

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół srs.szs.pl 

 

Nauczyciel zobowiązany jest do dostarczenia przed zawodami „Oświadczenia 

uczestnika zawodów” dotyczące COVID-19 (załącznik dostępny na stronie 

www.mos-leszno.pl w zakładce „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”). 

W przypadku braku w.w. oświadczenia zawodnik nie będzie dopuszczony 

do startu w zawodach. 

 

1. Data i miejsce 

12.10.2020r. (poniedziałek), weryfikacja – 8:30; zawody – 9:00 

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie 

 

2. Uczestnictwo 

W zawodach startuje młodzież roczników 2006-2007, 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 LIMS 2020/2021. 

W mistrzostwach miast i gmin startują reprezentacje wszystkich szkół wg ustaleń 

organizatorów. 
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W mistrzostwach powiatów startują najlepsze szkoły z mistrzostw miast i gmin 

wg ustaleń organizatorów. 

W zawodach rejonowych startuje najlepsza szkoła z zawodów powiatowych, chyba że 

komunikat organizacyjny zawodów określi inaczej. 

W finale wojewódzkim uczestniczą najlepsze szkoły z zawodów rejonowych 

w kategorii dziewcząt i kategorii chłopców.  

 

 

3. Sposób przeprowadzenia mistrzostw 

Zawody  zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem LIMS 2020/2021 

i przepisami PZTStoł. Przed każdymi zawodami odbywa się weryfikacja drużyn. 

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. 

Gry rozgrywane są do dwóch-trzech wygranych setów (w zależności od liczby drużyn 

w turnieju). Sety gra się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi. System 

rozgrywania zawodów ustalają bezpośredni organizatorzy w zależności od ilości 

uczestniczących drużyn. 

Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze może być 

zawodnikiem podstawowym. 

W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną, a zawodnik rezerwowy od gry 

następnej jest zawodnikiem podstawowym. 
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4. Zgłoszenia 

Swój udział w mistrzostwach szkoły zgłaszają za pośrednictwem systemu srs.szs.pl 

Bramka zgłoszeniowa zamyka się 08.10.2020r., o godz. 12:00. 

 

5. Nagrody 

Najlepszy zespół otrzymuje puchar. 

Zawodnicy drużyn 1-3 otrzymają medale. 

Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy. 

 

Koordynator: 

Martyna Zielińska 

 


