
 

Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego 

http://www.powiat-zyrardowski.pl/             kontakt:  kamil0308@o2.pl 

Żyrardów, 29.11.2021 

Komunikat Organizacyjny 

Tenis Stołowy Szkół Podstawowych 

 

Dziewczęta i Chłopcy DZIECI: 

Termin: Środa, 08.12.2021, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.50) 

Miejsce:          Hala Sportowa w Wiskitkach, ul. T. Kościuszki 25, Wiskitki; 

Dziewczęta i Chłopcy MŁODZIEŻ: 

Termin: Czwartek, 09.12.2021, godz. 09.00 (weryfikacja szkół: 8.50) 

Miejsce:          Hala Sportowa w Wiskitkach, ul. T. Kościuszki 25, Wiskitki; 

 

1.Obowiązują: 

 Listy zgłoszeniowe podpisane przez dyrektora szkoły, nauczyciela/opiekuna oraz 

przez pielęgniarkę szkolną lub lekarza świadczące o ważności badań lekarskich 

dziecka i zgodzie na wzięcie udziału w zawodach (formularz zgłoszeniowy dostępny 

na stronie powiatu), 

 Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w 

zawodach oraz ważne legitymacje szkolne; 

 Należy wziąć własne rakietki i lotki w celu przeprowadzenia rozgrzewki, 

 Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia 

przez uczniów, zweryfikowane przez nauczyciela/opiekuna drużyny, 

 Opiekunowie ekip odpowiadają za bezpieczeństwo w grupie oraz porządek, 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z tytułu uczestnictwa  

w rozgrywkach i nie odpowiada za rzeczy zaginione, 

  Szkoły awansujące na zawody międzypowiatowe muszą się zarejestrować przez 

system rejestracji szkół   srs.szs.pl   

 Udział dziecka w zawodach oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celu przeprowadzenia zawodów oraz wizerunku uczestnika w  

materiałach informacyjno-promocyjnych o zawodach, np. zdjęcia, czy artykuły 

prasowe. 

 W sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator; 

https://www.powiat-zyrardowski.pl/430,aktualnosci.html
mailto:kamil0308@o2.pl


2. Uczestnictwo: 

 Drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły urodzeni  w 2009 i młodsi (DZIECI) lub 

2007-2008 (MŁODZIEŻ) 

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

 Sposób przeprowadzenia zawodów 

 

Kolejność gier: 

I rzut   II rzut    III rzut 

A – X        A – Y 

     Gra podwójna 

B – Y        B – X 

 

 

 Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów. 

 Gry rozgrywane są do dwóch-trzech wygranych setów ( w zależności od liczby drużyn 

w turnieju). Sety gra się do 11 pkt. z zachowaniem min. 2-punktowej przewagi  

 Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, a w 

kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Kamil Owczarek 

                                                                                  Koordynator Sportu Powiatu Żyrardowskiego 

    


