REGULAMIN
GRAND PRIX LZS W TENISIE STOŁOWYM
w 2020r.
1. Organizator:
- Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie,
- Powiatowe Zrzeszenia LZS,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- szkoły i kluby sportowe z terenu województwa lubelskiego, ośrodki sportu i
rekreacji.
2. Cele imprezy:
- aktywizacja sportowa mieszkańców terenów wiejskich województwa
lubelskiego,
- popularyzacja tenisa stołowego jako sportu całego życia oraz aktywnej formy
spędzania wolnego czasu,
- popularyzacja tenisa stołowego środowisku wiejskim,

- propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- integracja środowiska sportowego województwa lubelskiego.
3. Zasady rozgrywek:
- Grand Prix LZS to całoroczny cykl zawodów indywidualnych złożony z 8
turniejów, w których uczestnicy rywalizują o zwycięstwo
w klasyfikacji końcowej,
- zwycięzcami GRAND PRIX LZS 2020 w poszczególnych kategoriach
wiekowych zostają zawodnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów w 7
rozegranych turniejach,
- w ogólnej końcowej punktacji będę liczeni zawodnicy, którzy uzyskali
punkty co najmniej w pięciu turniejach,
- punkty za udział w poszczególnych turniejach są przyznawane według
następujących zasad: 1 miejsce-I0pkt., 2 miejsce-9pkt., 3 miejsce-8pkt., 4
miejsce-7pkt., 5 i 6miejsce-6pkt., 7 i 8 miejsce-5 pkt., 9-12 miejsca - 4 pkt.,
13—16miejsce - 3 pkt., 17-24 miejsce - 2 pkt., 25 i dalsze miejsca- l pkt.
- zawody są prowadzone zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego
obowiązującymi w PZTS,
- turnieje są rozgrywane w kategoriach:
a) młodziczki - rocznik 2007 i młodsze,
b) młodzicy - rocznik 2007 i młodsi,

c) juniorzy - roczniki 2003-2006,
d) kadetki, juniorki i seniorki - rocznik 2006 i starsze,
e) seniorzy - rocznik 2002 i starsi,
-turnieje są rozgrywane systemem "do dwóch przegranych gier", po prawej stronie
tabeli wyłaniane są miejsca 1 i 2, zwycięzca lewej strony zdobywa 3 miejsce,
pojedynki są toczone do rozstrzygnięcia kolejności miejsc opisanych w zasadach
przyznawania punktów,
-w przypadku dużej ilości startujących zawodników system gier może być
zmieniony na ,,czysty puchar” lub do dwóch wygranych setów lewa strona ,
w przypadku małej ilości ,,każdy z każdym”, gry są prowadzone do
uzyskania przez jednego z zawodników 3 zwycięskich setów,
-na I Grand Prix uczestnicy są rozstawieni w tabeli turniejowej zgodnie z punktacją
końcową rozgrywek ubiegłorocznych,
-w kolejnych zawodach uczestników wpisuje się do tabeli turniejowej na podstawie
wyników poprzednich zawodów, przy czym miejsca zawodników zajmujących w
rankingu pozycje 3-4 i 5-6 są każdorazowo losowane przed zawodami w obecności
zainteresowanych stron (trenerów, opiekunów lub zawodników).
4. Zasady uczestnictwa:
- uczestnikami turnieju mogą być zawodnicy z licencjami lub bez licencji
sportowych PZTS, bez względu na przynależność klubową oraz

niestowarzyszeni,
- osoby niepełnoletnie uczestniczą w zawodach pod opieką osób dorosłych
(rodziców lub opiekunów),
- każdy zawodnik ma prawo uczestniczyć maksymalnie w 1 wybranej kategorii
wiekowej.
- zgłoszenie na zawody jest jednoznaczne z potwierdzeniem stanu zdrowia
uczestnika umożliwiającego udział w zawodach sportowych tego typu
- zawodnicy są zobowiązani do posiadania odpowiedniego obuwia i stroju
sportowego,
- uczestnicy wraz z opiekunami od następstw nieszczęśliwych wypadków
ubezpieczają się samodzielnie,
- zawodnik reprezentuje klub, który opłacił składkę statutową w wysokości l00 zł
rocznie najpóźniej do 31.03.2020r. i wnosi opłaty startowe na jego rzecz,
- zawodnik niestowarzyszony ponosi opłaty na rzecz organizatorów
samodzielnie,
- uczestnicy grają własnymi piłeczkami.
5. Nagrody:
- nagrody turniejowe w postaci pucharów, dyplomów i upominków funduje
organizator (w miarę swoich możliwości finansowych oraz pozyskania
sponsorów),

- nagrody za cykl funduje WZ LZS w Lublinie w formie nagród pieniężnych
w kwocie:
I miejsce - 250zł
II miejsce - 200zł
III miejsce -l50zł
IV miejsce - l00zł
6. Program godzinowy zawodów:
- 9:30 - uroczyste otwarcie zawodów, początek gier młodzików, młodziczek,
- 11:00 – juniorzy, seniorki,
- 11:30 - seniorzy,
- 15:00 – zakończenie zawodów, wręczenie dyplomów.
7. Wpisowe:
- klub wpłaca wpisowe za każdego zawodnika przed każdym turniejem
wysokości: młodzicy, młodziczki, juniorzy, seniorki – 10 zł, seniorzy – 15 zł.
8. Postanowienia końcowe:
- organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej tytułu uszczerbku na
zdrowiu uczestników zawodów,
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do sędziego głównego

zawodów oraz organizatora,
-w sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyzję
podejmuje organizator,
-informacje, komunikaty, zdjęcia z turniejów Grand Prix LZS 2020 będą umieszczane
na stronach: lzs.lublin.pl oraz tenis.lubartow.eu

