Akademicki Związek Sportowy
KLUB UCZELNIANY
UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO
40-007 KATOWICE, ul. Bankowa 12

www.azs.us.pl

Turniej tenisa stołowego „Z SKS-u do AZS-u”.
Uproszczony regulamin
1. Termin: Zawody odbędą się w dniu:
− 07.11.2015 (sobota)
− Zapisy w dniu zawodów od godz. 9:00 do 9.50.
− Rozpoczęcie turnieju o godz. 10:00.
Miejsce zawodów: Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Jagiellońska 28 (sala gimnastyczna)
2. Organizator: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Śląskiego wraz z Ministerstwem
Sportu i Turystyki oraz Organizacją Środowiskową AZS Warszawa.
3. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach:
a) dziewczęta ze szkół ponadgimnazjalnych
b) chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych
4. System gier ma charakter indywidualny (nie drużynowy) i zostanie ostatecznie
ustalony przez organizatora zawodów w dniu turnieju i będzie uzależniony od ilości
zgłoszonych zawodniczek/zawodników.
5. Nagrody gwarantowane to medale, dyplomy oraz puchary za trzy pierwsze miejsca.
6. Turniej stanowi eliminację do drużynowych ogólnopolskich zawodów finałowych,
które odbędą się w terminie 4-6.12.2015 w Warszawie. Do finałów awansuje drużyna
szkolna, która zdobędzie najwięcej punktów, przy czym do punktacji drużynowej liczą
się wyniki 3 najlepszych zawodników lub zawodniczek.
7. Podczas turnieju będą obowiązywać przepisy PZTS.
8. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych, w tym obuwia
zmiennego, halowego oraz legitymacji szkolnej.
9. Brak opłat startowych.
10. Kontakt: Mariusz Grzesiczak tel. 500 335 056; mgrzesicz@gmail.com.
11. Więcej informacji na drugiej stronie niniejszego ogłoszenia.

!!!SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

INFORMACJE DODATKOWE:
Pragniemy Państwa poinformować, że KU AZS Uniwersytetu Śląskiego wraz z Ministerstwem
Sportu i Turystyki oraz Organizacją Środowiskową AZS Warszawa jest organizatorem
wydarzenia sportowego „Z SKS-u do AZS-u”. Impreza skierowana jest do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych i ma na celu propagowanie ruchu i zdrowego stylu życia oraz przybliżenie
przyszłym potencjalnym studentom, organizacji o ponad 100-letniej historii jaką jest
Akademicki Związek Sportowy. Rywalizacja będzie się odbywała dwustopniowo:
- pierwszy etap - eliminacje w poszczególnych województwach z udziałem reprezentantów
szkół średnich
- drugi etap - finały, w terminie 4-6.12.2015 w Warszawie, z udziałem zwycięzców
eliminacji.
Koszty organizacji turniejów eliminacyjnych oraz udziału w finałach pokrywa AZS
w ramach pozyskanych dotacji.
Rozgrywki będą odbywać się w następujących dyscyplinach:
- piłce siatkowej K i M,
- koszykówce K i M,
- futsalu M,
- tenisie stołowym K i M,
- ergometrze wioślarskim K i M.
Zwycięzcy eliminacji oraz finałów w poszczególnych dyscyplinach otrzymują medale,
dyplomy oraz puchary. Zwycięzcy w drużynowej klasyfikacji generalnej otrzymują medale,
dyplomy, puchary oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.
Pierwszy etap – eliminacje w województwie śląskim odbędą się w okresie 3-7.11.2015
w Mysłowicach i Katowicach.
Siatkówka kobiet i mężczyzn

- 3.11.2015 w

godz.9–15;

hala MOSiR Mysłowice

ul. Bończyka 32
Futsal mężczyzn 4.11.2015 w godz 9 – 14; hala MOSiR Mysłowice ul. Bończyka 32
Koszykówka kobiet 5.11.2015 w godz. 9–15; II LO im. Powstańców Śl. ul. Mikołowska 3
Koszykówka mężczyzn 6.11.2015 w godz. 9–15; II LO im. Powstańców Śl ul. Mikołowska 3
Ergometr wioślarski 6.11.2015 w godz. 9-11; Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12.
Tenis stołowy 7.11.2015 w godz. 10-16; Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Jagiellońska 28.

Z poważaniem

