
OSiR Stargard Sp. z o.o.    
ul. Szczecińska 35, 73-110 Stargard 
tel. 91 579 08 40 
www.osir.stargard.pl 
e-mail: sport@osir.stargard.pl 
 

 

 

1 

REGULAMIN 

MISTRZOSTW POWIATU W TENISIE STOŁOWYM  

IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADA 
 

 

TERMIN I MIEJSCE 

25-26.10.2022 (wtorek/środa) 

hala Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, ul. Gdyńska 8, Stargard 

 

UCZESTNICTWO 

1.  Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach: 

• IGRZYSKA DZIECI (ID) - dla uczniów ur. w roku 2010 i młodszych, 

• IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (IMS) - dla uczniów ur. w latach 2008-2009, 

• LICEALIADA (L) - dla uczniów ur. w roku 2003 i młodszych. 

2. W zawodach startują reprezentacje szkół w kategorii dziewcząt i chłopców 

(osobno).  

3.  Reprezentacja składa się z 2 zawodników/zawodniczek + 1 osoba rezerwowa.  

4.         Obowiązuje ten sam skład reprezentacji przez cały turniej. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

25.10.2022 (wtorek), godz. 9.00-14.00* 

• Igrzyska Dzieci 

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

26.10.2022 (środa), godz. 9.00-13.00* 

• Licealiada 

* Godziny zakończenia zawodów mogą ulec zmianie, w zależności od ilości 

zgłoszonych drużyn i systemu rozgrywania meczów.  

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

1.   Mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier (indywidualne pojedynki oraz 

gra podwójna). 

2.  Gry rozgrywane są do dwóch wygranych setów, a w przypadku remisu            

o zwycięstwie decyduje trzeci set. 

3.   Sety rozgrywane są do 11 punktów, z zachowaniem dwupunktowej przewagi. 

4.  Zawodnik rezerwowy może zagrać w grze podwójnej, a w następnej grze 

może być zawodnikiem podstawowym. 

5.   W przypadku kontuzji gra zakończona jest przegraną, a zawodnik rezerwowy 

od gry następnej jest zawodnikiem podstawowym. 

6.  System przeprowadzenia turniejów oraz wyłonienie mistrza uzależniony              

jest od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ogłoszony bezpośrednio przed zawodami. 

 

KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1.  Zawodnicy drużyn z miejsc I-III – pamiątkowe medale i dyplomy. 

2.  Zwycięska drużyna w każdej kategorii wiekowej – prawo startu w finale 

regionalnym.  

3.   Reprezentanci zwycięskiej drużyny w każdej kategorii wiekowej – bezpłatny 

wstęp na basen AquaStar.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.   Zawodnicy muszą posiadać własne rakietki tenisowe. Organizator zapewnia 

piłeczki do gry.  

2.   Podczas zawodów zapewniona będzie opieka medyczna. 

3.   Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem           

oraz regulaminem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie. 

4.   Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie współzawodnictwa 

sportowego szkół powiatu stargardzkiego w roku szkolnym 2022/2023.  

5.  Komunikaty dotyczące zawodów, wyniki oraz zdjęcia publikowane są na 

stronie www.osir.stargard.pl/wspolzawodnictwo oraz w social mediach OSiR 

Stargard. 

mailto:sport@osir.stargard.pl
http://www.osir.stargard.pl/wspolzawodnictwo

