
 
REGULAMIN 

XXIV  INTEGRACYJNYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA  

W TENISIE STOŁOWYM 
 

Termin i miejsce zawodów:  10.02.2017 r. godz. 10
00 

    Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 

    Będzin, ul. Promyka 26 

Organizator:    Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi 
 

Cele zawodów: 

 Szerzenie tolerancji i integracji, 

 Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,  

 Podnoszenie wiary w siebie i własne możliwości 

 Stworzenie możliwości zaprezentowania umiejętności uczniom i osiągania sukcesów, 

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży poprzez zachęcanie do uprawiania sportu 

i atrakcyjne wypełnienie czasu wolnego, 

 Zdobywanie umiejętności właściwej rywalizacji i stosowania zasady „fair play”, 

 Przeciwdziałanie zjawisku agresji i zdobywanie umiejętności właściwego rozładowywania napięć. 

Uczestnicy: 

Udział w Mistrzostwach biorą uczniowie Szkół Specjalnych dla dzieci z upośledzeniem lekkim  

z terenu województwa śląskiego. Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Szkoły Zawodowe. 

Każda szkoła może wystawić drużynę składającą się maksymalnie z 6 zawodników w 3 kategoriach 

wiekowych: 

  I kategoria Szk. Podstawowa     /1 chłopiec, 1 dziewczyna/ 

  II kategoria Gim     /jw./ 

  III kategoria ZSZ                /jw./  

System rozgrywek: 

MISTRZOSTWA ORGANIZOWANE BĘDĄ SYSTEMEM PUCHAROWYM 

/przegrywający odpada/ 

Punktacja:    I miejsce 6 pkt. 

     II miejsce 5 pkt. 

     III miejsce 4 pkt. 

     IV miejsce 3 pkt. 

     V miejsce 2 pkt. 

     VI miejsce 1 pkt. 

Suma punktów zdobyta przez zawodników w poszczególnych kategoriach będzie podstawą do sporządzenia 

klasyfikacji zespołowej. 

Dla zwycięzców przewidziane są puchary i nagrody zespołowe dla szkół oraz medale i nagrody 

indywidualne dla uczestników. 

 Prosimy o przesyłanie wypełnionego zgłoszenia, jako potwierdzenia uczestnictwa w zawodach  

do dn. 5 stycznia 2017 r.        Telefon/fax  32 / 265 15 15                       e-mail:zssczeladz@wp.pl 

Zgłoszenie i formularz zgody na przetwarzanie d.o. dostępne na stronie www.zssczeladz.internetdsl.pl 

Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest okazanie w dniu zawodów legitymacji szkolnej, posiadanie 

obuwia zmiennego oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Rejestracja zawodników od godz. 9.15 do 9 45. 
Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek, napoje oraz coś słodkiego dla wszystkich zawodników  

i opiekunów. 

Ze sportowym pozdrowieniem 

za społeczność szkolną 


