Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

62. Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego
Memoriał red. Janusza Strzałkowskiego 2018
12 maja 2018 roku, Wyszogród
PATRONAT HONOROWY
Adam STRUZIK, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
ORGANIZATORZY
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2a, 09-400 Płock
- Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09 - 450 Wyszogród
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

TERMIN I MIEJSCE
12 maja 2018 (sobota)
Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09 - 450 Wyszogród

HARMONOGRAM ZAWODÓW/KONKURENCJE
8 maja (wtorek) godz. 19.00 – termin przesłania składów osobowych reprezentacji rejonów/podokręgów
(Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa)
10 maja (czwartek) godz. 19.00 - koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
12 maja (sobota) godz. 10.00 - początek turniejów we wszystkich kategoriach wiekowych

KATEGORIE WIEKOWE
Turnieje indywidualne zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych - szkolnych:
- żak: dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2007 roku i młodsi – szkoły podstawowe grupa młodsza
- młodzik: dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005 – 2006 – szkoły podstawowe grupa starsza
- kadet/junior: dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002-2004 – szkoły podstawowe/gimnazja/szk. średnie

CELE
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży
Upamiętnienie osoby ś.p. Janusza Strzałkowskiego
Realizacja Kalendarza Sportowego Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych turnieju

UCZESTNICTWO
Prawo startu w finale wojewódzkim posiadają 2 zawodniczki i 2 zawodników reprezentujący kluby sportowe lub
placówki oświatowe z terenu województwa mazowieckiego, wyłonieni z eliminacji regionalnych (Ciechanów,
Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa) oraz po 4 najlepszych zawodniczek/zawodników w kategoriach
żak, młodzik i junior Mazowieckich Rankingów po 3 GPM/GPP we właściwych kategoriach wiekowych (limity
imienne). Zawodniczki/zawodnicy startują tylko i wyłącznie w swojej kategorii wiekowej. W przypadku braku
zgłoszeń zawodniczek/zawodników z limitami, listę startową uzupełnia się kolejnymi zawodnikami z listy
rankingowej. W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia z danego rejonu listę startową uzupełnia się kolejnymi
zawodniczkami/zawodnikami z danego rejonu po otrzymaniu zgłoszenia, a w przypadku dalszego braku zgłoszeń z
rejonów, organizator ma prawo przyznać dzikie karty. O kolejności przyznania dzikiej karty decyduje miejsce w
rankingu. W każdej kategorii wiekowej wystartuje łącznie maksymalnie 16 zawodniczek i 16 zawodników.
Uczestników obowiązuje posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego zgodnego z wymogami ustawy oraz
ubezpieczenia NNW. Odpowiedzialność za posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego zawodniczki i zawodnika
oraz ubezpieczenia NNW spoczywa na jednostce delegującej - klubie sportowym lub placówce oświatowej.
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ELIMINACJE REJONOWE
Turnieje eliminacyjne prowadzone są w następujących regionach:
- rejon Ciechanów - powiaty: ciechanowski, mławski, pułtuski, płoński, żuromiński, nowodworski
- rejon Ostrołęka - powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski
- rejon Płock - powiaty: gostyniński, płocki ziemski i grodzki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski,
- rejon Radom - powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowski, zwoleński
- rejon Siedlce - powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, węgrowski, sokołowski
- rejon Warszawa - powiaty: grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, warszawski,
warszawski-zachodni

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na podstawie karty zgłoszeniowej (w załączeniu).
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 maja (czwartek)

do godz. 19.00
na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl
dotyczy również „dzikich kart”, zawodników rezerwowych
SYSTEM ROZGRYWEK TURNIEJU FINAŁOWEGO
Turnieje rozgrywa się systemem pucharowym z turniejem pocieszenia o 3 miejsce (do dwóch porażek). Każda
gra składa się z trzech do pięciu setów rozgrywanych do 11 piłek. Od stanu 10-10 wygrywa seta ten zawodnik, który
pierwszy wygra dwie piłki z rzędu (gra na przewagi). Grę wygrywa ten zawodnik, który pierwszy wygra trzy sety. W
piątym secie po wygraniu przez jednego z zawodników pięciu piłek następuje zmiana stron.

LOSOWANIE
Nie stosuje się. Miejsca w tabelach turniejowych przydzielane są zgodnie z pozycją w Mazowieckim Rankingu
właściwym dla danej kategorii wiekowej. W przypadku, gdy zawodniczki/zawodnicy nie posiadają punktów
rankingów mazowieckich, pod uwagę do rozstawienia bierze się miejsca zajęte w poprzedniej edycji Memoriału.
Gdy zawodnicy nie startowali, przeprowadzane jest losowanie, z zastrzeżeniem, że zawodnicy z jednego rejonu, o
ile istnieje taka możliwość, nie mogą spotkać się w pierwszej rundzie .

NAGRODY
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe, nagrody. Dla zwycięzców - puchary.
Warunkiem odebrania dyplomu, nagrody i pucharu jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Dla najmłodszych
– zawodniczki i zawodnika turnieju – dyplom okolicznościowy.

SPRAWY FINANSOWE
Koszty organizacyjne zawodów ponosi organizator. Pozostałe koszty ponoszą jednostki delegujące: kluby sportowe
i placówki oświatowe. Organizator zawodów nie ubezpiecza startujących od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Nagrody ufundowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, OZTS w Płocku i MLUKS Nadwiślanin Płock.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia główny: Grzegorz BOR. Z-cy sędziego głównego: Izabela ROZNER, Rafał WERESZCZAKA. Sędziowie
liczący: Maria Adamska, Katarzyna BAGROWSKA, Jan Fuglewicz, Stanisław JANISZEWSKI, Grzegorz
LEWANDOWSKI, Michał PAWLAK, Dariusz RĄCZKOWSKI, Jan ROZNER, Marcin ROZNER, Marek SNOPIŃSKI,
Sylwia SZELKOWSKA, Michał WERESZCZAKA, Krzysztof WŁODARSKI, Sławomir ZAŁĘSKI.

SPRZĘT
Stoły: Andro (niebieskie) – 12 szt.; piłeczki białe butterfly***+

Za Wydział Rozgrywek MOZTS

Rafał WERESZCZAKA
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r.
MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
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