KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Mistrzostw Województwa Drużynowego Turnieju Uczniowskiego
w tenisie stołowym – sezon 2014/2015
8 listopada 2014 roku, Jeżewo (aktualizacja)
1. ORGANIZATOR:
- Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa
- Urząd Gminy Zawidz
- Szkolny Ludowy Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Jeżewo
2. TERMIN I MIEJSCE:
8 listopada 2014 roku (sobota)
Jeżewo Szkoła Podstawowa – sala sportowa im. Andrzeja Grubby (k. Sierpca)
3. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
godz. 10:00 – otwarcie turnieju, godz. 10:10 – rozpoczęcie gier
4. CEL:
- popularyzacja tenisa stołowego;
- wyłonienie drużyn do startu w zawodnych finałowych (29-30.11 Kraków)
- realizacja kalendarza sportowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego.
5. UCZESTNICTWO:
W zawodach uczestniczyć mogą dzieci urodzone w roku 2002 i młodsze.
W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy wykupili licencje w PZTS, również zawodnicy bez
licencji zawodniczej. O dopuszczeniu do zawodów decyduje wiek potwierdzony dokumentem tożsamości
(licencja zawodnicza ze zdjęciem, legitymacja szkolna, itp.).
Zawodników obowiązuje posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego uprawniającego do
startu zawodach oraz ubezpieczenie NNW.
Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej, w dwóch kategoriach wiekowych w konkurencji dziewcząt i
chłopców. Zawody rozgrywane są w następujących rocznikach:
- grupa młodsza dziewcząt ur. 2004 r. i młodsze,

- grupa młodsza chłopców ur. 2004 r. i młodsi,

- grupa starsza dziewcząt ur.2002 i 2003 r.,

- grupa starsza chłopców ur.2002 i 2003 r.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są wyłącznie
na podstawie klubowej karty zgłoszeniowej (w załączeniu).
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2014
roku do godz. 21:00 na adres e-mailowy: zgloszenia@mzts.pl
6. SYSTEM ROZGRYWEK:
Drużyna składa się z 2 – 4 zawodników/czek.
Zawodnik/czka z rocznika młodszego może wystąpić w grupie starszej, w tym przypadku traci możliwość
gry w swojej grupie wiekowej. W każdej grupie wiekowej zarówno wśród dziewcząt i chłopców może
wystąpić zawodnik/czka rezerwowy po pierwszej serii gier pojedynczych.
Mecze pomiędzy drużynami na każdym szczeblu rozgrywek odbywają się w obu kategoriach wiekowych wg
następującego klucza-systemu:
1 gra A – X, 2 gra B – Y, 3 gra podwójna, 4 gra A – Y, 5 gra B – X.
System eliminacji szkolnych, środowiskowych, powiatowych i wojewódzkich pozostawia się organizatorowi
(w zależności od ilości chętnych).
Rozstawienie: grupa młodsza: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 1. Grand Prix
Polski Żaczek i Żaków; grupa starsza: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po 1.
Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików

7. NAGRODY:
- dla zdobywców 3 pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe oraz puchary;
8. SPRAWY FINANSOWE:
- wpisowe od każdej startujące drużyny - 20 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; Zastępca Sędziego Głównego – Agata Biesaga
10. AWANS:
Z eliminacji wojewódzkich do ogólnopolskiego finału kwalifikują się najlepsze drużyny dziewczynek +
najlepsze drużyny chłopców w kategorii 2004 i młodsi oraz najlepsze drużyny dziewczynek + najlepsze
drużyny chłopców w kategorii 2002 – 2003. Razem 4 drużyn.

Warszawa, dnia 30.10.2014 roku

MAZOWIECKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

