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Regulamin  

Mistrzostw Polski Krajowego Zrzeszenia LZS  

w Tenisie Stołowym  

Luboń 15-17 października 2021  
  

  

1.  CEL  

Wyłonienie Mistrzów Polski Zrzeszenia LZS na 2021 rok  

Kontrola aktualnego poziomu wytrenowania zawodników Zrzeszenia LZS 

Popularyzacja tenisa stołowego w Zrzeszeniu LZS  

   

2. GŁÓWNY ORGANIZATOR  

Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie  

  

3. BEZPOŚREDNI ORGANIZATOR  

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu  

  

4.  PARTNERZY ORGANIZACYJNI  

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego  

Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie  

Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu  

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu   

LOSiR w Luboniu  

Luboński Klub Tenisa Stołowego  

  

5.  TERMIN i MIEJSCE  

Zawody odbędą się w dniach 15-17.10.2021 w Hali LOSiR ul. Kołłątaja 1 w Luboniu.  

Przyjazd i weryfikacja zawodników / czek w dniu 15.10.2021 od 16.00 do godz. 20.00 w LOSiR ul. 

Kołłątaja 1.  

  

6.  WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE:  
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Informacja dot. wyżywienia i zakwaterowania zostanie umieszczona w komunikacie 

organizacyjnym nr 1.  
  

  

7.  UCZESTNICTWO  

Turniej odbędzie się wg. kategorii wiekowych i przynależności klubowej sezonu 2020/2021 

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki członkowie Zrzeszenia LZS zgodnie z datą urodzenia w 

kategoriach:  

Młodzik         - 2008 i młodsi  

Kadet             - 2006 - 2007  

Junior                 - 2003 – 2004  

Młodzieżowiec - 2000 - 2002  

W zawodach finałowych startuje maksymalnie po 3 zawodniczki i 3 zawodników z województwa w 

każdej kategorii wiekowej. Zawodnicy oraz zawodniczki startują tylko w swoich kategoriach 

wiekowych.  

  

8.  PROGRAM MISTRZOSTW  

Szczegółowy program minutowy zostanie opublikowany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.    

Orientacyjny program:   

- piątek – godzina 21.00 – odprawa techniczna dla trenerów i kierowników - hala LOSiR - 

sobota – 9.30-20.00 - gry eliminacyjne do wyłonienia dwunastek (8 z przodu i 4 z tyłu) – 12-16 

stołów,   

- niedziela – 9.30-15.00 – gry finałowe wyłonienia miejsc 1, 2, 3, 4, 5-6 i 7-8 – 8-12 

stołów. Orientacyjny program może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych 

zawodniczek i zawodników.  

  

9.  ZGŁOSZENIA  

Zgłoszenia zawodników do mistrzostw, maksymalnie po 3 zawodniczki i 3 zawodników w każdej 

kategorii wiekowej, dokonują Wojewódzkie Zrzeszenia LZS.  

Zgłoszenia imienne, na załączonym do Regulaminu formularzu, należy przesłać do 13.10.2021 

godzina 18.00 na adresy email : wielkopolski@pzts.pl ,   

 Zgłoszeń i zamówień dokonują Wojewódzkie Zrzeszenia LZS na załączonych do komunikatu 

formularzach.  

  

UWAGA: Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonanie do dnia 30.09.2021 na adres 

biuro@lzs-wlkp.pl  zgłoszenia składu ilościowego reprezentacji wojewódzkiej na podstawie, 

którego Wojewódzkie Zrzeszenia LZS zostaną obciążone zgodnie z niniejszym regulaminem, 



  

 
  

    

MISTRZOSTWA POLSKI ZRZESZENIA  

LZS w tenisie 

stołowym    

 Luboń     15-17.10.2021  

 
 

      
  

  

kosztami zamówionych świadczeń - zarówno wyżywienia jak i zakwaterowania. Prosimy również o 

podanie dokładnych danych płatnika do wystawienia rachunku (nazwa klubu/stowarzyszenia, 

pełen adres oraz NIP).  

  

10.  SYSTEM PRZEPROWADZANIA MISTRZOSTW  

Do dwóch przegranych spotkań z rozegraniem finału o pierwsze miejsce oraz turnieju pocieszenia 

o trzecie miejsce. Wszystkie gry rozgrywane będą do trzech wygranych setów.  

Rozstawienie zawodników według końcowej listy rankingowej PZTS za sezon 2020/2021 dla danej 

kategorii wiekowej. Losowanie będzie prowadzone przedziałami: 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 

1720, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48. Zawodnicy bez punktów będą losowani razem na końcu 

stawki. Zawodnicy z jednego województwa będą losowani jak najdalej od siebie w ramach 

przedziału.   

Tabele z rozlosowanymi zawodniczkami i zawodnikami oraz program minutowy mistrzostw 

zostanie opublikowany (po otrzymaniu kompletu zgłoszeń) w dniu 14 października na stronie 

Wielkopolskiego ZTS w www.wzts.pl. Turniej w całości zostanie przeprowadzony za pomocą  

aplikacji komputerowej.  

Mistrzostwa zostaną rozegrane plastikowymi piłeczkami TIBHAR  SYNTT TG 40+ na niebieskich od 

12 do 16 stołach Donic Person 25.   

  

11. PUNKTACJA  

W Krajowych Mistrzostwach Zrzeszenia LZS prowadzona będzie punktacja klubowa i wojewódzka z 

przez zsumowanie punktów z wszystkich miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych, wg klucza: 

1 - 20 pkt., 2 - 17 pkt., 3 - 15 pkt., 4 - 14 pkt. , 5-6 -12 pkt., 7-8  - 10 pkt., 9-12 - 6 pkt., 13-16 - 3 pkt.,  

17-32  - 2 pkt., powyżej 33 - 1 pkt..  

Uwaga: Punkty uzyskane przez zawodników we wszystkich grupach wiekowych będą zaliczane do 

klasyfikacji wojewódzkiej i klubowej systemu współzawodnictwa LZS za 2021 rok.  

  

12.  NAGRODY  

Indywidualnie za miejsca 1-4 medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.    

Klubowa i wojewódzka za miejsca 1-3 puchary oraz dyplomy (za wszystkie kategorie wiekowe 

łącznie).   

  

13.  WERYFIKACJA  

Zawodnicy, podczas akredytacji lub najpóźniej przed rozpoczęciem gier, winni okazać się 

aktualnym badaniem lekarskim oraz legitymacją członkowską LZS z w pełni opłaconymi składkami 

członkowskimi. W przypadku nieposiadania licencji PZTS wymagane jest potwierdzenie z 

właściwego Wojewódzkiego Związku, że zawodnik/czka nie uczestniczy w systemie rozgrywek i 
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weryfikowany będzie na podstawie legitymacji członkowskiej LZS, badań lekarskich i zaświadczenia 

z właściwego terytorialnie związku.  

  

14.  FINANSOWANIE  

Koszty organizacyjne Mistrzostw pokrywa organizator.  

Koszty wyżywienia, zakwaterowania i startowego oraz koszt dojazdu pokrywają uczestnicy.    

  

Wpisowe w wysokości 20zł pokrywają startujące kluby dokonując płatności gotówką na miejscu 

lub wpłacając kwotę w formie elektronicznej na konto Krajowego Zrzeszenia LZS:   

Bank Millenium S.A. nr 68 1160 2202 0000 0000 2991 3604   

S. Krzyżanowskiego 46a 01-220 Warszawa  

  

* Przy przelewie, prosimy o podanie danych do faktury: nazwa podmiotu, adres, NIP oraz nazwa 

Mistrzostw. Wpłacający jest jednocześnie odbiorcą wymienionej faktury.  

  

15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia uczestników, kradzieży, 

uszkodzenia czy zagubienia sprzętu oraz rzeczy osobistych.  

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zasad prowadzenia mistrzostw w przypadkach 

nieokreślonych w niniejszym regulaminie.  

Osoby odpowiedzialne za poszczególne dziedziny:  

- sprawy ogólne (organizacyjne): Tadeusz Nowak, telefon 601-584-828,  

- sportowe (listy startowe, losowanie turnieju): Wojciech Stach tel. 664 933 533 i Tadeusz Nowak,  

- sędzia główny: Roman Kaczmarek  

- zakwaterowania i wyżywienia: Jolanta Płachta 61 876 00 20.  

Wyniki i klasyfikacje na bieżąco można będzie śledzić na stronie WZTS.  

    

16. OBOSTRZENIA EPIDEMICZNE  
Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ograniczeń epidemicznych w związku z pandemią 

koronawirusa. Apeluje się o maksymalne ograniczenie liczby osób towarzyszących zawodnikom.   

  

                                                                                                     
 Krajowe Zrzeszenie                                                                                                  

Ludowe Zespoły Sportowe  

        


