Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Drużynowe Mistrzostwa Województwa
kategorii KADET w tenisie stołowym, sezon 2017/2018
14 kwietnia 2018 roku, Nadarzyn
ORGANIZATORZY
- Gmina Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 05-830 Nadarzyn
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa
TERMIN I MIEJSCE
14 kwietnia 2018 roku (sobota) Hala GOS, ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn

HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE
12 kwietnia (czwartek) godz. 19.00
koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
13 kwietnia (piątek)
publikacja tabel turniejowych i planu gier
14 kwietnia (sobota)
od godz. 8.30 – rozgrzewka
godz. 9.15 – 9.45 – weryfikacja badań lekarskich
godz. 9.50 – oficjalne otwarcie zawodów
godz. 10.00 - początek turniejów drużynowych młodzików i młodziczek
ok. godz. 12.00* początek turniejów o mistrzostwo województwa
około godz. 16.30* – ceremonia dekoracji, oficjalne zakończenie zawodów

CELE
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży
Realizacja kalendarza sportowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie najlepszych drużyn kadetek i kadetów (po 2) do udziału
w Drużynowych Eliminacjach Międzywojewódzkich do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
(28 kwietnia 2018 r., Warszawa, województwo mazowieckie)
Wyłonienie medalistów Drużynowych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego kategorii KADET

UCZESTNICTWO
Prawo startu w turnieju drużynowym w kategorii KADET posiadają kluby zrzeszone w MOZTS z terenu
województwa mazowieckiego posiadające aktualną klubową licencję okresową PZTS. W zgłoszonych składach
mogą występować jedynie zawodniczki/zawodnicy urodzeni w latach 2003-2004 posiadający aktualną licencję
okresową zawodnika PZTS oraz ważne orzeczenie lekarskie. UWAGA!!! Orzeczenie lekarskie należy
przedstawić Sędziemu Głównemu przed rozpoczęciem turnieju. Żaden zespół nie zostanie dopuszczony do gry
bez dopełnienia tej formalności ze strony zgłoszonych uczestników!

Drużyny posiadające limity z list rankingowych PZTS do startu w DMP w kat. KADET mają prawo
uczestniczenia w turnieju o Mistrzostwo Województwa.
Limity:
KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki (Miłosz REDZIMSKI, Adam BANASIK)
UKS Return Piaseczno (Jan NALEŻYTY, Bartłomiej SZOŁKOWSKI)
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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 12 kwietnia (czwartek) – dotyczy również drużyn z limitem PZTS do Mistrzostw Polski

do godz. 19.00
na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl
SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej drużynowy rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy) z meczem o 3. miejsce, bez
turnieju pocieszenia, a pojedynki toczą się do trzech wygranych setów. Mecz drużynowy w kategorii KADET
składa się z trzech do pięciu gier (mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn trzech zwycięstw)
rozgrywanych kolejno według następującego układu:
1 gra: A-X, 2 gra: B-Y, 3 gra: podwójna, 4 gra: A-Y, 5 gra: B-X.
ZMIANY: wyłącznie jedna zawodniczka/nik rezerwowy może zostać wprowadzona/y po 2. grze meczu.
W przypadku, gdy w Mistrzostwach Województwa startują drużyny posiadające limit PZTS na Mistrzostwa Polski,
drużyny te nie są umieszczane w głównej drabince turniejowej. Rozgrywa się w takim przypadku turniej
pucharowy zaczynający się od półfinałów (w przypadku udziału 1-3 drużyn z limitem) lub ćwierćfinałów (w
przypadku udziału 4-7 drużyn z limitem) z dodatkowym uczestnictwem drużyn zgodnie z klasyfikacją turnieju o
awans do Mistrzostw Polski, umieszczanych w wolnych miejscach w drabince. W przypadku udziału 8 lub więcej
drużyn z limitem PZTS, decyzję o sposobie rozgrywania turnieju o Mistrzostwo Województwa podejmuje sędzia
główny zawodów z zastosowaniem zasady, że turniej ten musi odbyć się systemem pucharowym. W turnieju o
Drużynowe Mistrzostwo Województwa rozgrywany jest mecz o 3. miejsce.

ROZSTAWIENIE
Rozstawienia w drabince turniejowej dokonuje się według sumy punktów dwóch najwyżej sklasyfikowanych i
zgłoszonych do udziału w turnieju zawodniczek/zawodników w aktualnym indywidualnym rankingu
wojewódzkim/ogólnopolskim kategorii KADET po III GPP i III GPM. W przypadku tej samej liczby punktów z
wyższą pozycją rozstawiane są drużyny, w których występują zawodnicy z najwyższym rankingiem wśród
zainteresowanych drużyn.

NAGRODY
Dla trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe, medale, puchary. Warunkiem odebrania dyplomu,
medalu oraz pucharu (drużyny) jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

SPRAWY FINANSOWE
Opłata za uczestnictwo od każdej drużyny zgłoszonej do udziału w turnieju, płatna na podstawie rachunku
otrzymanego w terminie późniejszym, wynosi 30 zł (słownie: trzydzieści zł i zero gr). Koszty organizacyjne
zawodów ponosi organizator. Pozostałe koszty ponoszą kluby sportowe. Organizator zawodów nie ubezpiecza
startujących od następstw nieszczęśliwych wypadków.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia główny: Grzegorz BOR. Z-cy sędziego głównego: Jan RADOŃSKI, Rafał WERESZCZAKA. Sędziowie:
Jarosław DĄBROWSKI, Jan FUGLEWICZ, Grzegorz LEWANDOWSKI, Dariusz RĄCZKOWSKI, Marcin ROZNER,
Piotr SĘKALA, Paweł SIRY, Marek SNOPIŃSKI + 6.

SPRZĘT
Stoły 12 sztuk butterfly (niebieskie); piłeczki butterfly***+ białe.

Za Wydział Rozgrywek MOZTS
Rafał WERESZCZAKA
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2018 r.
MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
*W zależności od liczby zgłoszonych drużyn i przebiegu turnieju, podane godziny mogą ulec zmianie. W przypadku
zmiany godziny rozpoczęcia turniejów o DMW, w dniu 13 kwietnia zostanie wydany dodatkowy komunikat
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