
                                          
    

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku 

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI 
50 IGRZYSK DZIECI 

W TENISIE STOŁOWYM dziewcząt i chłopców 
 

Miechucino  1 grudnia 2021r.  
 

Organizator :     Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku  
                             oraz Szkoła Podstawowa w Miechucinie 
                                        
Miejsce:         Sala sportowa Szkoły Podstawowej w Miechucinie ul. Szkolna 1 

 
Koordynator zawodów    Mirosław Płotka  tel. 608 627 023 
 
Godzina:  9.15  – 9.40  – weryfikacja 
                       9.40  - odprawa techniczna i losowanie 
             9.50  – uroczyste otwarcie 
           10.00 – rozpoczęcie rozgrywek 
 

Regulamin zawodów 
 

         I. Uczestnictwo 
 

         1. W zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców. 

         2.  Drużynę stanowią uczennice/ uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni  w 2009r i młodsi.  

              Zespół liczy: 2 dziewczynki + 1 rezerwowa lub 2 chłopców + 1 rezerwowy. 

         3.  Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej. 

         4.  Organizator zawodów odpowiada za udostępnienie piłeczek meczowych. Na rozgrzewkę drużyny     

               powinny zgłaszać się  z własnymi piłeczkami. 
 

         II. Sposób przeprowadzenia zawodów 
 

1. Mecz składa się z 1-5 gier rozgrywanych kolejno według układu; 

1  gra        A – X 

2  gra        B – Y 

3  gra        podwójna  

4  gra        A – Y 

5 gra         B - X 



2. Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw  (gry do trzech wygranych 

setów). 

3. Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony po drugiej grze meczu. 

4. Gra podwójna (debel) w dowolnym ustawieniu drużyny. 

5. Sety rozgrywa się do 11 pkt z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi. 

6. W przypadku kontuzji zawodnika, potwierdzonej przez opiekę medyczną, możemy wprowadzić 

do gry zawodnika   rezerwowego. 

7. System wyłaniania mistrza uzależniony jest od liczby uczestniczących drużyn. 

8. Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny przepisowy sprzęt sportowy. 
 

 
Do weryfikacji należy przedstawić: 
Aktualne, podpisane przez uczniów legitymacje szkolne oraz podpisaną przez dyrektora 
szkoły i nauczyciela – opiekuna listę zgłoszenia zawodników (szkoły) wygenerowaną z 
Systemu SRS.  
 

Bez wypełnionych prawidłowych zgłoszeń na zawody (rejestracja i wydruk w SRS) oraz  
aktualnych legitymacji szkolnych, zawodnicy lub zespoły nie mogą być dopuszczone do 
imprezy.    
Uczeń nie może być dopisany odręcznie na wygenerowane zgłoszenie z SRS-u. Podczas 
weryfikacji na zawodach należy skreślić na liście zgłoszenia tych, którzy nie będą brali 
udziału. 
 
 Zawodnicy otrzymają ciepły posiłek. 
 

        WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE: 
 

        Bezpośrednio w miejscu zawodów mogą znajdować się tylko zawodnicy startujący i ich  
        opiekunowie. Przed wejściem do strefy zawodów należy zdezynfekować ręce, a w czasie 
        przygotowań do startów należy zachować dystans społeczny. 
        Za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu i dyscyplinę odpowiada opiekun zespołu.  
        Uczestnicy,     
        zgodnie z Zasadami Bezpieczeństwa przebywają na terenie szkoły w węzłach     
        komunikacyjnych w maseczkach, na hali sportowej bez maseczek. 

 
 

Koszty organizacji finału pokrywa Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Ministerstwa  Sportu i 
Turystyki. 
 

Koszty dojazdu szkoła pokrywa we własnym zakresie.                  
 

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.wszs.pomorze.pl oraz na Facebooka, gdzie znajdą państwo 
wszystkie informacje dotyczące organizowanych przez nas zawodów. 

 
Adres  -       Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku 
                    ul. GDYŃSKICH KOSYNIERÓW 11, 80-866 GDAŃSK 
TEL.             58/301-99-45, Zbigniew Gajewski tel.605 600 251, Urszula Górska 601 348 843 
E-MAIL:  biuro@wszs.pomorze.pl 

 
  

http://www.wszs.pomorze.pl/
mailto:biuro@wszs.pomorze.pl

