
 

K O M U N I K A T   O R G A N I Z A C Y J N Y 
XVIII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

tenis stołowy - kategoria Gimnazja 

17 maja 2016 roku, Nadarzyn 
1. ORGANIZATOR: 

- Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego 

- Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 

- Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa 

2. TERMIN I MIEJSCE: 
17 maja 2016 roku (wtorek) 

Gimnazjum w Nadarzynie – sala sportowa przy ul. Żółwińskiej 41, 05-830 Nadarzyn 

3. HARMONOGRAM ZAWODÓW: 
godz. 9:00 – przyjazd zawodniczek i zawodników, godz. 10:00 – gra drużynowa dziewcząt i chłopców 

4. CEL: 
- wyłonienie drużyn dziewcząt i chłopców ze Szkół Gimnazjalnych z woj. mazowieckiego do startu w 

Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjalnych; 

- popularyzacja tenisa stołowego;  

5. UCZESTNICTWO: 
Prawo startu w turnieju gier drużynowych mają po 2 zespoły dziewcząt i chłopców wyłonione w 

eliminacjach rejonowych (międzypowiatowych). Drużyna składa się od 2 do 3 zawodniczek i zawodników z 

jednej szkoły (skład drużyny musi być identyczny jak w eliminacjach rejonowych). 

Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 1 

października 2015 r. wymagane jest zaświadczenie Dyrektora Szkoły, iż zawodnik/zawodniczka jest 

uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra 

Zdrowia  i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986r i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad 

uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz 

Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

dziećmi i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r 

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są wyłącznie  
na podstawie karty zgłoszeniowej (w załączeniu). 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 roku 
do godz. 12:00 na adresy e-mailowe: zgloszenia@mzts.pl 

Bezpośrednio przed turniejem opiekun każdego zespołu musi dostarczyć organizatorowi zawodów 

pisemne zgłoszenie szkoły do zawodów podpisane przez Dyrektora szkoły. 

6. SYSTEM ROZGRYWEK: 
- turnieje rozgrywa się systemem grupowo-pucharowym z grą miejsca 1-8. Zespoły które zajmą w grupie 

miejsce I i II przechodzą do dalszej gry systemem pucharowym, zespoły z miejsc 3. zajmują miejsca 9-12, a z 

4. miejsc, zostają sklasyfikowane na pozycjach 13-16. 

- losowanie / rozstawienie do grup zostanie przeprowadzone przez Sędziego Głównego i opublikowane 

przed turniejem na stronie internetowej mzts.pl 

7. NAGRODY: 
- dla zdobywców 3 pierwszych miejsc: puchary, medale, dyplomy okolicznościowe; 

- dla zdobywców miejsc 4-8: dyplomy okolicznościowe; 

8. OBSADA SĘDZIOWSKA: 
- Sędzia Główny – - 

9. SPRZĘT 
- stoły TIBHAR – 8 szt.; piłeczki HANNO *** (białe) – plastikowe 
Przypominamy, że Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach 

z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły nie stosujące 

się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 

Warszawa, dnia 11.05.2016 roku  MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 


