
 
 

R E G U L A M I N 
 
 

Mistrzostw LZS Powiatu Karkonoskiego w Tenisie Stołowym na 2023 rok 
==================================================================================================================== 

1. CELE TURNIEJU 
- popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim. 
- podnoszenie poziomu sportowego uczestniczących zawodniczek i zawodników. 
- wyłonienie najlepszych tenisistów stołowych LZS w Powiecie Karkonoskim.  
-    wyłonienie uczestników eliminacji strefowych XXIV Dolnośląskich Igrzysk LZS.  
2.  ORGANIZATORZY 

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jeleniej Górze. 

- GLKS „Jeżów Sudecki”.  
2. TERMIN I MIEJSCE 
 

11 marca 2023 r. - Hala Sportowa w Jeżowie Sudeckim, ul. Kręta 27  
 

Rozpoczęcie turnieju - godz. 10:00 
 

4.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA 

- turniej zostanie przeprowadzony wyłącznie w grach indywidualnych Dziewcząt i Chłopców 
  
ŻAK      - rok ur. 2012 i młodsi 
MŁODZIK     - rok ur. 2011 - 2010 

                            KADET    - rok ur. 2009 - 2008  
                            JUNIOR              - rok ur. 2007 - 2004  
    MŁODZIEŻOWIEC/SENIOR - rok ur. 2003 i starsi 
            
- prawo udziału  w mistrzostwach mają wszyscy mieszkańcy powiatu karkonoskiego  

oraz członkowie klubów LZS z terenu powiatu karkonoskiego (bez  względu na miejsce 
zamieszkania). 

- Nie mogą uczestniczyć zawodnicy/czki zgłoszeni w klubach LZS na terenie w innych powiatów - 
zgodnie z aktualnym stanem licencji DZTS na 2023 rok. 

- uczestnicy startują wyłącznie w swoich kategoriach wiekowych. 
- wszyscy uczestnicy muszą posiadać obuwie sportowe, stroje sportowe oraz własny sprzęt sportowy. 
- system gier zostanie ustalony na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju,  po zamknięciu listy 

zgłoszeń. 
5. SPRAWY FINANSOWE 

- koszty organizacyjne turnieju ponoszą organizatorzy 
- koszty uczestnictwa ponoszą jednostki delegujące 
- Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Powiatu Karkonoskiego 

 

6. NAGRODY 

- Nagrody honorowe: I m-ce statuetki,  I - III m-ce medale,  I - IV m-ce dyplomy pamiątkowe. 
- pierwsze 6-ki w poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskają awans do turnieju strefowego   

XXIV Dolnośląskich Igrzysk LZS - Mieszkańców Wsi i Miast  2023 
7.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE                 
- ostateczne decyzje dotyczące turnieju  należą do sędziego głównego. 
- interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie dla PZ LZS w Jeleniej Górze.  
- Wszystkich uczestników obowiązują aktualne obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną 

COVID-19 Ochrona danych osobowych. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z realizacją 
zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. 
Administratorem danych jest Organizator - Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze. Dane 
osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000). 

 

         
 

  

 ORGANIZATORZY 


