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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Finał Wojewódzki Drużynowego Turnieju Uczniowskiego 
w tenisie stołowym, sezon 2016/2017 
18 listopada 2016 roku, Jeżewo (k. Sierpca) 

 

ORGANIZATORZY 
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa 
- Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17/19,  
03-481 Warszawa 
- Szkolny Ludowy Klub Sportowy OLIMPIJCZYK Jeżewo, 09-226 Zawidz Kościelny, Jeżewo 59 

TERMIN I MIEJSCE 
18 listopada 2016 roku (piątek) – sala sportowa im. Andrzeja Grubby, Szkoła Podstawowa 
w Jeżewie (k. Sierpca)  

HARMONOGRAM ZAWODÓW 
16 listopada (środa) godz. 19.00 – koniec zapisów do turnieju na podstawie karty 
zgłoszeniowej (załącznik) 
18 listopada (piątek) godz. 10.00 - początek gier turniejowych (wszystkie kategorie) 

CELE 
Popularyzacja tenisa stołowego, w szczególności wśród dzieci 

Realizacja kalendarza sportowego Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
Wyłonienie drużyn do startu w Finale Drużynowego Turnieju Uczniowskiego  

(2-4 grudnia 2016 r., Łaziska Górne, województwo śląskie): jednej dziewcząt młodszych, 
jednej chłopców młodszych, jednej dziewcząt starszych i jednej chłopców starszych. 

 
UCZESTNICTWO 

W zawodach uczestniczyć mogą dzieci urodzone w roku 2004 i młodsze, posiadające ważne 
licencje zawodnika PZTS na sezon 2016/2017, jak również dzieci bez licencji zawodniczej, 
reprezentujące klub sportowy lub szkołę. O dopuszczeniu do zawodów decyduje wiek 
potwierdzony dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Uczestników obowiązuje posiadanie 
ważnego orzeczenia lekarskiego uprawniającego do startu zawodach oraz ubezpieczenia 
NNW. UWAGA!!! Orzeczenie lekarskie należy przedstawić Sędziemu Głównemu przed 
rozpoczęciem turnieju. Żaden uczestnik, nie zostanie dopuszczony do gry bez dopełnienia 
tej formalności! Odpowiedzialność za posiadanie orzeczenia lekarskiego i ubezpieczenia NNW 
spoczywa na jednostkach delegujących – klubach i placówkach oświatowych. 

 
KONKURENCJE 

Zawody obejmują tylko i wyłącznie konkurencje drużynowe z podziałem osobno na dziewczęta 
i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 
- grupa młodsza urodzeni w roku 2006 i młodsi, 
- grupa starsza urodzeni w latach 2004 i 2005. 
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ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na podstawie klubowej karty zgłoszeniowej (w załączeniu). 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 16 listopada (środa) do godz. 19.00 na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl 

 
SYSTEM ROZGRYWEK 

We wszystkich kategoriach drużyna składa się z 2 – 4 zawodników/czek; mecze na każdym 
szczeblu turnieju składają z 3 do 5 gier; mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z 
drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów). Obowiązuje poniższy układ gier: 

1 gra: A – X, 2: gra B – Y, 3 gra: podwójna, 4 gra: A – Y, 5 gra: B – X 
Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka/jeden zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony 
do gry po 2. grze meczu (tj. w grze podwójnej lub grze nr 4 lub grze nr 5). System turniejowy 
celem wyłonienia zwycięzcy i drużyny rezerwowej uzależnia się  od liczby startujących. Decyzję 
co do wyboru systemu podejmuje Sędzia Główny. 

 
LOSOWANIE 

Rozstawienia dokonuje się na podstawie sumy punktów dwóch najlepszych 
zawodniczek/zawodników w drużynie według aktualnych rankingów ogólnopolskich: dla grupy 
młodszej – rankingu żaczek i żaków, dla grupy starszej – rankingu młodziczek i młodzików. 
O losowanych przedziałach decyduje Sędzia Główny w zależności od liczby zgłoszeń. 

NAGRODY 
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe oraz puchary. Warunkiem 
otrzymania pucharów i dyplomów jest obecność podczas ceremonii dekoracji.  

 
SPRAWY FINANSOWE 

Opłata za uczestnictwo wynosi 20 zł (dwadzieścia złotych) od każdej zgłoszonej drużyny, 
płatne po turnieju na podstawie otrzymanego rachunku. Koszty organizacyjne zawodów ponosi 
organizator. Pozostałe koszty ponoszą kluby sportowe. Organizator zawodów nie ubezpiecza 
startujących od następstw nieszczęśliwych wypadków. Turniej jest współfinansowany ze 
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 

 
OBSADA SĘDZIOWSKA 

Sędzia główny: Sławomir ZAŁĘSKI. Z-ca sędziego głównego: Izabela ROZNER. Sędziowie 
liczący: Grzegorz BOR, Beata BRODOWSKA, Magdalena CENDROWSKA, Justyna 
IGIELSKA, Leon PAWLAK, Filip SADOWSKI, Mirosława TYBURSKA + 2  
 

SPRZĘT 
Stoły 8 sztuk; piłeczki ***+ 

 
Sędzia Główny – Sławomir ZAŁĘSKI 

 
Warszawa, dnia 9 listopada 2016 r.       MAZOWIECKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

Przygotował: Rafał Wereszczaka 


