
 
 
 

REGULAMIN 50-tej jubileuszowej edycji  
Turnieju LZS o „Puchar Gazety Olsztyńskiej" w tenisie stołowym w 2009 roku. 

I.   Cel 
Celem turnieju jest: 
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim 
- wprowadzenie masowej formy aktywności ruchowej 
- umożliwienie czynnego wypoczynku w czasie wolnym dla mieszkańców środowiska wiejskiego  

II.    Termin i miejsce 
- turnieje gminne                                                                             do 28/II  w gminach 
- turnieje rejonowe (zależnie od ilości zgłoszeń)                             15/III, 22/III, 29/III miejsce w/g ustaleń     
- półfinały                                                                                         5/IV miejsce w/g ustaleń 
- finał  wojewódzki                                                                          19/IV  Ostróda 

III. Organizator 
Organizatorem turnieju jest: 
- Warmińsko Mazurskie Zrzeszenie LZS w Olsztynie 
- Urząd Gminy Ostróda 
- Samorząd Województwa W-M 
- Krajowe Zrzeszenie LZS 
-     Ministerstwo Sportu i Turystyki 
-     Redakcja Gazety Olsztyńskiej 
-     Urzędy Gmin, Gminne Zrzeszenia LZS uczestniczące w turnieju 

IV.  Sposób przeprowadzenia 
Do turnieju rejonowego I rundy gmina może wystawić do 4 zawodników w jednej grupie wiekowej. 
Informacje dot. kolejnych rund eliminacyjnych podane zostaną w komunikacie organizacyjnym po otrzymaniu 
zgłoszeń do Turnieju 
W Finale Wojewódzkim weźmie udział 8 zawodników/czek/ w każdej grupie wiekowej, wyłonionych  po 4 
zawodników z 2 grup półfinałowych. 
Finał wojewódzki i półfinały rozegrane zostaną systemem do 2 przegranych 
System gier eliminacji rejonowych jest dowolny po uzgodnieniu z uczestnikami  turnieju 

V.  Uczestnictwo 
W turnieju mogą uczestniczyć reprezentacje gmin do 20 tys. mieszkańców oraz członkowie LZS, którzy nie biorą 
udziału w rozgrywkach  II ligi i wyższych, organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego,  
Uczestnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. 
Do turnieju będą zakwalifikowani zawodnicy z gmin i klubów Zrzeszenia LZS, które posiadają: ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków na rok 2009.  
- Turniej zostanie rozegrany w niżej podanych 5-ciu grupach wiekowych: 

Gr I rocznik      1996 i młodsi/sze/        Gr II rocznik        1995-1994              Gr III rocznik    1993- 1991                        
Gr IV rocznik   1990-1969                    Gr V rocznik        1968 i starsi/sze  

VI. Zgłoszenia 
Zgłoszenia gmin do udziału w turnieju należy przesłać (wyłącznie listownie, faxem lub, emilem) do Warmińsko 
Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie najpóźniej do dnia  23.02.2009 r.  (Fax.  89 / 533 14 89,   email: 
wmz@lzs.olsztyn.pl)  

             Gminy, które nie opłaciły składki członkowskiej w WMZ ZLS zobowiązane są załączyć do zgłoszenia kopię polisy                 
             ubezpieczeniowej. 
             Gminy nie spełniające warunków pkt. V niniejszego Regulaminu nie będą uczestniczyły w turnieju. 
VII. Punktacja 

W zawodach finałowych będzie prowadzona punktacja zespołowa gmin wg punktacji /9 - 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 - l/  
O kolejności decydować będzie suma punktów uzyskanych przez zawodników jednej gminy w poszczególnych 
grupach wiekowych. 

VIII.   Nagrody. 
Gminy za miejsca I – VI w punktacji zespołowej otrzymają puchary, za miejsca I-XII dyplomy. 
Trzech najlepszych zawodników/czek/ w poszczególnych grupach wiekowych otrzyma medale. 

IX.    Zasady finansowania 
Koszty organizacyjne zawodów finałowych i półfinałowych oraz posiłek na zawodach finałowych dla 
wszystkich uczestników pokrywa Warmińsko Mazurskie Zrzeszenia LZS w Olsztynie.  
Pozostałe koszty w tym organizację turnieju rejonowego pokrywają uczestniczący. 

X.   Postanowienia końcowe 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do WMZ LZS w Olsztynie. 
 

 


