
 

 

I PILOTAŻOWY 

TURNIEJ TRZECH RAKIET 

organizowany 

 przez 

 Świętokrzyskiego  

Kuratora Oświaty 

 

 

 

 

 REGULAMIN 

 
1. Cel imprezy: 

• Popularyzacja gier sportowych w badmintona, tenisa stołowego oraz tenisa ziemnego.    

• Propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

• Propagowanie zdrowego stylu życia. 

• Integracja środowisk szkolnych z różnych powiatów. 

 

2. Termin i miejsce: 

1. Badminton - listopad/grudzień 2019 r.  

2. Tenis stołowy - styczeń /luty 2020 r.  

3. Tenis ziemny - kwiecień/maj 2020 r. 

4. Podsumowanie rozgrywek i wyłonienie Mistrza Trzech Rakiet- maj 2020 r. 

Rozgrywki odbędą się na obiektach sportowych: 

 Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo-Rewalidacyjnych                      

w Cudzynowicach oraz na kortach tenisowych w Kazimierzy Wielkiej.         

 

3. Uczestnicy, system rozgrywek: 

W rozgrywkach mogą wziąć udział: 

Gr.I : 

-wszyscy uczniowie powyżej szesnastego roku życia ze szkół ponadpodstawowych powiatu 

kazimierskiego i buskiego, 

- istnieje również możliwość zgłaszania do turnieju uczniów z innych powiatów, 

 Gr.II: 

- pracownicy oświaty oraz pracownicy samorządów. 

 

Turniej obejmuje łącznie trzy dyscypliny: rozgrywane w następującej kolejności: badminton, 

tenis stołowy i tenis ziemny. Każda dyscyplina rozgrywana będzie w kategorii kobiet i mężczyzn   

w dwóch grupach wiekowych. 

System rozgrywek ustalony zostanie przed rozpoczęciem turnieju, w zależności od ilości zgłoszonych 

zawodników.  

W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Sportowego w odpowiednich dyscyplinach.                                                                              

 

 
 



4. Zgłoszenia : 

 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do dnia 31 października 2019 r. za pomocą formularza  

elektronicznego zamieszczonego na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Osoba do kontaktu w sprawie organizacji Turnieju z ramienia Kuratorium Oświaty:  

wizytator Elżbieta Szczęsna- Kusak:  adres e-mail:  elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl     

tel.: 41350 18 57. 

 

 Terminy poszczególnych rozgrywek zostaną podane po weryfikacji zgłoszeń. 

 

5. Punktacja: 

 

Klasyfikacja w turnieju prowadzona będzie według sumy zdobytych punktów w poszczególnych 

dyscyplinach, zgodnie z poniższą tabelą:  
 

Miejsce I II III IV V VI VII VIII IX X 

Punkty 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 

 

6. Nagrody : 

Miejsca I- III  w kategorii kobiet oraz mężczyzn  w obu grupach otrzymają  puchary i dyplomy. 

Pozostałe nagrody w miarę możliwości finansowych organizatorów. 
 

7. Sprzęt do gry: 

 Startujący zawodnicy muszą być ubrani w strój sportowy i mogą posiadać własne rakiety. 

Organizatorzy zabezpieczają dodatkowe rakiety, piłki i lotki. 

7. Organizatorzy: 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

8.Współorganizatorzy: 

Jerzy Kolarz- Starosta Buski 

Jan Nowak -Starosta Powiatu Kazimierskiego 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach 

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach 

Uwaga: 

W sprawach nie ujętych w regulaminie – decydują organizatorzy. 
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