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60. Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego 
Memoriał red. Janusza Strzałkowskiego 2016 

 
 

1. W związku z oddaniem do dyspozycji organizatora miejsc na listach uprawnionych do udziału w 60. 
Finale Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Memoriał red. Janusza Strzałkowskiego 2016:  
 
- kategoria szkoły podstawowe dziewczęta młodsze – 6 miejsc (po dwa z Rejonów Ostrołęka, 
Radom, Warszawa) 
- kategoria szkoły podstawowe chłopcy młodsi – 4 miejsca (po dwa z Rejonów Ostrołęka i Radom) 
- kategoria szkoły podstawowe dziewczęta starsze - 6 miejsc (po dwa z Rejonów Ostrołęka, Radom, 
Warszawa) 
- kategoria szkoły podstawowe chłopcy starsi – 4 miejsca (po dwa z Rejonów Ostrołęka i Radom) 
- kategoria gimnazja dziewczęta – 3 miejsca (jedno z Rejonu Ostrołęka, dwa z Rejonu Radom) 
- kategoria gimnazja chłopcy – 4 miejsca (po dwa z Rejonów Ostrołęka i Radom) 
 
Zaprasza reprezentantów szkół i klubów z województwa mazowieckiego, którzy chcą zagrać w 60. 
Finale Mazowieckiego TTS Memoriał red. Janusza Strzałkowskiego 2016, a których nie ma na listach 
uprawnionych, bądź jeszcze tego nie uczyniły, do przesłania kart zgłoszeniowych w terminie do dnia 
7 grudnia, do godz. 19.00 na adres zgłoszenia@mzts.pl 
 
2. Pierwszeństwo do kwalifikacji będą miały osoby z Rejonów, które oddały miejsca do dyspozycji 
organizatora. O kwalifikacji decydować będzie pozycja w Rankingu Mazowieckim danej kategorii 
wiekowej na koniec sezonu 2015/2016, a w przypadku braku rankingu - kolejność zgłoszeń. 
 
3. W przypadku braku zgłoszeń z Rejonów, które oddały miejsca na liście, o kwalifikacji decydować 
będzie pozycja w rankingu mazowieckim danej kategorii wiekowej na koniec sezonu 2015/2016, a w 
przypadku braku rankingu kolejność zgłoszeń. 
   
4. Listy zakwalifikowanych ukażą się w dniu 7 grudnia po zamknięciu zgłoszeń. 
 
5. W przypadku dalszego występowania wolnych miejsc na listach startowych po godz. 19. w dniu 7 
grudnia, zgodnie z Komunikatem Organizacyjnym, do dnia 8 grudnia (czwartek) do godz. 14.00 
przyjmowane będą zgłoszenia dodatkowe. O kwalifikacji do turnieju decydować będą kryteria z 
punktów 2-3. 
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Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r.    

 


