REGULAMIN XVI WOJEWÓDZKICH
MISTRZOSTW W TABLICZCE MNOŻENIA
KRAŚNIK 10 CZERWCA 2017
POD PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK

1. CELE
- Popularyzacja zabawowej formy uczenia się tabliczki mnożenia
z wykorzystaniem kart matematycznych „Tabliczka mnożenia”
- Wyłonienie najlepszych uczniów Lubelszczyzny w tabliczce mnożenia na
Mistrzostwa Polski.
2. ORGANIZATOR
Społeczna Szkoła Podstawowa im.24 Pułku Ułanów w Kraśniku
Adres do korespondencji:
Komitet Organizacyjny
XVI Wojewódzkich Mistrzostw w Tabliczce Mnożenia Kraśnik 2017
ul. Szpitalna 1a, 23-210 Kraśnik,
tel. (81) 8261538, fax. (81) 8256864
3. TERMIN : 10 czerwca 2017 roku
4. MIEJSCE :

Społeczna Szkoła Podstawowa w Kraśniku
ul. Szpitalna 1A (Dzielnica Fabryczna)

5. PROGRAM
9.30
- przyjazd uczestników;
9.45
- uroczyste otwarcie zawodów;
10.00 -12.00 - rozgrywki;
12.00-12.30 - „Krzyżak weteranów” oraz gry poza konkursem;
11.30-12.00 - w czasie przerwy przeznaczonej na liczenie punktów odbędą się
zawody sportowe dla wszystkich drużyn;
13.00-13.30 - ogłoszenie wyników, dekoracja zawodników, zakończenie.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prawo startu ma 8-osobowa drużyna składająca się z :
- 2 dziewczynek z klasy III ( kategoria D-III );
- 2 chłopców z klasy III ( kategoria C-III );
- 2 dziewczynek z klasy IV ( kategoria D-IV );
- 2 chłopców z klasy IV ( kategoria C-IV ).
Dodatkowo weterani:
2 dziewczynki (DW) i 2 chłopców(CW) - uczestnicy XIV WMwTM
7. KONKURENCJE
W czasie Mistrzostw zastaną rozegrane następujące gry:
I.
indywidualnie:
 Olimpijczyk;
 Super Prymus;
 Krzyżak.
II. zespołowo:
 Ekspres
III. poza konkursem:
 Królowa skakanki;
 Piłkarz matematyk;
oraz
 Krzyżak Weteranów;
 Krzyżak Opiekunów.
8.ZASADY PUNKTACJI
Zasady punktacji wg zasad ogólnopolskich.

9. NAGRODY
Indywidualne uczniów:
- za zajęcia miejsc I-III w klasyfikacji końcowej w każdej grze w
poszczególnych kategoriach ( D-III, C-III, D-IV, C-IV, D-W, C-W) wręczone
będą medale i dyplomy, ( dotyczy to gier: „Olimpijczyk, Super Prymus,
Krzyżak”);
- za zajęcie I miejsca w klasyfikacji końcowej dla najlepszych zawodników
w poszczególnych kategoriach wiekowych wręczone zostaną statuetki;
- za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji końcowej gier rozgrywanych poza
konkursem wręczone będą nagrody rzeczowe.
Indywidualne opiekunów:
- za zajęcie miejsc I-III w grze „Krzyżak” wręczone będą medale i dyplomy,
Zespołowe:
- za zajęcie miejsc I-III w grze „Ekspres” wręczone będą medale;
- za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej szkół wręczone będą puchary
oraz dyplomy.
10. FINANSOWANIE
a) Koszty organizacyjne ponosi organizator;
b) Szkoła zgłaszająca drużynę ponosi opłatę startową w wysokości 40 zł.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Organizator zapewnia opiekę lekarską.
- Wszyscy uczestnicy, zawodnicy i opiekunowie, zobowiązani są do startu
w stroju sportowym ( koszulka, spodenki lub dres, obuwie sportowe ).

Zgłoszenia do zawodów (karta zgłoszeniowa w załączeniu)
będą przyjmowane do dnia 03.04.2017r. łącznie z kopią dowodu
wpłaty opłaty startowej.
NUMER KONTA:
KRAŚNICKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE
48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

