KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny
w kategorii SENIOR w tenisie stołowym – sezon 2014/2015
27 września 2014 roku, Wyszogród
1. ORGANIZATOR:
- Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa
- LKS Stegny Wyszogród, Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, OZTS – RZS w Płocku
2. TERMIN I MIEJSCE:
27 września 2014 roku (sobota)
hala sportowa Gimnazjum Publicznego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11
3. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
godz. 11:00 – gra pojedyncza seniorki, godz. 10:00 – gra pojedyncza seniorzy
4. CEL:
- wyłonienie 2 zawodniczek i 2 zawodników w kat. senior z woj. mazowieckiego do startu w I GPP;
- popularyzacja tenisa stołowego;
- realizacja kalendarza sportowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego.
5. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w turnieju indywidualnym w kategorii senior posiadają dziewczęta i chłopcy z klubów
zrzeszonych w MZTS z terenu województwa mazowieckiego, posiadający aktualną licencję sportową PZTS
oraz ważne orzeczenie lekarskie.
UWAGA: zawodniczki i zawodnicy posiadający imienne limity z list rankingowych PZTS do startu w I
GPP w kat. senior nie startują w I WTK.
Odpowiedzialność za posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego zawodniczki i zawodnika spoczywa na
klubie sportowym.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są wyłącznie
na podstawie klubowej karty zgłoszeniowej (w załączeniu).
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2014
roku do godz. 21:00 na adres e-mailowy: zgloszenia@mzts.pl
6. SYSTEM ROZGRYWEK:
- turnieje rozgrywa się systemem pucharowym z turniejem pocieszenia do ustalenia następujących miejsc i
przedziałów: 1,2,3,4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-32 i dalej przedziały 8-osobowe w zależności od
liczby startujących,
- jeżeli liczba startujących jest mniejsza niż 32 osoby to turniej rozgrywa się systemem pucharowym z
turniejem pocieszenia o 3 miejsce.
7. NAGRODY:
- dla zdobywców 3 pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe oraz nagrody rzeczowe;
8. SPRAWY FINANSOWE:
- wpisowe od każdego startującego zawodnika i zawodniczki (płatne na podstawie rachunku otrzymanego w
terminie późniejszym)- 30 zł; - koszty organizacyjne zawodów ponosi organizator; - pozostałe koszty
ponoszą kluby sportowe; - organizator zawodów nie ubezpiecza startujących od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
9. OBSADA SĘDZIOWSKA:
- Sędzia Główny – Izabela Rozner; - Sędzia Główny – Sławomir Załęski
10. SPRZĘT
- stoły ANDRO (niebieskie); piłeczki DONIC 40+ *** Cell-Free (białe) - plastikowe
Warszawa, dnia 21.09.2014 roku

MAZOWIECKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

