
ZHP 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 

z okazji DNIA DZIECKA 2019 

 

CEL IMPREZY: 

 Uczczenie obchodów Dnia Dziecka 

 Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci czeladzkich szkół, 

 Wychowanie w duchu "fair play” 

  Integracja z osobami niepełnosprawnymi 

ORGANIZATOR : Harcerski Krąg Seniorów  

WSPÓŁORGANIZATORZY: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

PATRONAT: Burmistrza Miasta Czeladzi Zbigniewa Szaleńca  

TERMIN I MIEJSCE: 

31 maja 2019 Hala MOSiR w Czeladzi ul. Sportowa 2 

Godzina rozpoczęcia: 10,00 (zapisy i weryfikacja przed zawodami 9,00 – 9,40). 

UCZESTNICTWO: 

Szkoły Podstawowe, reprezentacja harcerzy i zuchów. 

Obowiązek ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do 

zgłaszających lub indywidualnie przez zawodnika. 

Zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe zgodnie z przepisami PZTS. 

KATEGORIE: 

Szkoły Podstawowe ( w tym Szkoła Specjalna) : klasy I-III (2 dz. + 2chł), klasy IV-V (2dz. 

+ 2chł) klasy VI – VIII Szkołę reprezentuje nie więcej niż 8 zawodników. 

Harcerze: 2 osoby z drużyny (1chł. + 1 dziew.), zuchy 4 osoby z drużyny (2dz.+2chł.). 

SYSTEM ROZGRYWEK: 

Turniej rozgrywa się w systemie pucharowym w kategorii dziewcząt i chłopców zgodnie z 

PZTS. Organizator zastrzega sobie ostateczną decyzję co do ilości rozgrywanych setów w 

meczach eliminacyjnych. 

PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ: 

1m - 9pkt, 2m - 7pkt, 3m - 6pkt, 4m - 5pkt, 5m - 4pkt, 6m - 3pkt, 7m - 2pkt, 8m  

i pozostałe po 1 pkt. O zwycięstwie drużyny decyduje suma punktów zdobytych przez 

poszczególnych zawodników w każdej kategorii wiekowej. W przypadku równej ilości 

punktów decyduje o klasyfikacji wyższe miejsce indywidualnego zawodnika z danej szkoły.   

NAGRODY: 

 Puchar za I miejsce drużynowo dla szkół podstawowych, dyplomy do III miejsca 

drużynowo, medale indywidualnie za I, II i III miejsce, dyplomy  indywidualnie do IV 

miejsca. 

 Puchar dla Szkoły Specjalnej (integracja) 

 Puchar dla drużyn harcerskich 

 w każdej kategorii wiekowej,  niespodzianki dla uczestników. 

  

ZGŁOSZENIA: lista uczestników – reprezentacji szkół (pisemna) w dniu zawodów od 9,00 

do 9,40. 

Wszelkie sprawy sporne dotyczące turnieju ostatecznie rozstrzyga organizator w 

porozumieniu z sędzią głównym zawodów. 

  


