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ZAPRASZA  NA 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego w Tenisie Stołowym                                                  

Zawody odbędą się w sali sportowej Zespołu Szkół nr.2 
 w Wejherowie - Śmiechowie ( ul. Gdańska 30)                                                                                                                   

w dniu 13 listopada  2016 r. niedziela - o godz . 10.00. 
 

            SPORT * REKREACJA * WYPOCZYNEK  



Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego 
w Tenisie Stołowym na 2016 rok.                                                                                                                                                                          

 
R E G U L A M I N 

 
1 .Cel imprezy: 
a/ wyłonienie indywidualnych mistrzów powiatu na 2016r, 
b/ uczczenie 98-ej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, 
c/ popularyzacja gry w tenisa stołowego jako skutecznego środka rehabilitacji, rekreacji ruchowej i czynnego wypoczynku po pracy i nauce. 
2 .Organizatorzy: 
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START w Wejherowie (tel. 607 328 262), na zlecenie Starosty Wejherowskiego. 
3 .Uczestnictwo: 
wszyscy chętni, których serdecznie zapraszamy. 
4. Termin i miejsce: 
13 listopada – niedziela (open) - godz.10.00,  
zawody odbędą się w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2, w Wejherowie - Śmiechowie (ul. Gdańska 30).   
5 .Zgłoszenia: 
13.11. 2016.r. - przyjmowane będą w miejscu zawodów bezpośrednio przed ich rozpoczęciem w godz. 800 do 950. 
6. System rozgrywek:  
 - otwarty (wszyscy chętni), 
- dzieci i młodzież, uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych (open), 
- podział w grupach na kobiety i mężczyzn,                                           
- szczegółowy system rozgrywek zostanie ustalony przez organizatorów po zebraniu zgłoszeń (w zależności od ilości zapisanych zawodników).                                                                                                            
7. Nagrody:                                                                                     
- za zdobycie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach zawodnicy, (zawodniczki) otrzymają puchary, medale oraz pamiątkowe 
dyplomy i gadżety.                                                      
8. Postanowienia końcowe: 
a) obowiązują przepisy PZTS,  
b) koszty przeprowadzenia zawodów pokrywają organizatorzy/ łącznie z umożliwieniem spożycia ‘’grochówki wojskowej ‘’/, 
c) koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie, 
d) mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu nr 101 w sprawie zasad i warunków 
    prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji fizycznej z dnia 12.09.2001r.  
e) interpretacja regulaminu należy do organizatorów.                                          


