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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Międzywojewódzkie 
Eliminacje Drużynowe 

do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM)
w tenisie stołowym, sezon 2017/2018

28 kwietnia 2018 roku, Warszawa

ORGANIZATORZY
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

TERMIN I MIEJSCE
28 kwietnia 2018 roku (sobota) hala Szkół Fundacji Primus w Warszawie, 

ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa 
(Ursynów – stacja metra Kabaty)

HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE
26 kwietnia (czwartek) godz. 20.00 

koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
27 kwietnia (piątek) publikacja tabel turniejowych i planu gier
28 kwietnia (sobota) od godz. 9.30 – rozgrzewka

godz. 10.15 – 10.45 – weryfikacja badań lekarskich
godz. 10.50 – oficjalne otwarcie zawodów
godz. 11.00 - początek turniejów drużynowych kadetek i kadetów
około godz. 15.30 – 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 1) do udziału 

Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów - Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży  
(3-4 maja 2018 r., Luboń, województwo wielkopolskie)

UCZESTNICTWO
Prawo startu w Międzywojewódzkich Drużynowych Eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
posiadają po dwa zespoły kadetek i kadetów z  województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego
wyłonione  w  drodze  eliminacji  wojewódzkich.  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!

Listy uprawnionych drużyn w załączeniu
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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 26 kwietnia (czwartek) – dotyczy również drużyn rezerwowych

do godz. 20.00 
na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl

SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje zostaną rozegrane systemem "każdy z każdym", przy czym w pierwszej serii mecze rozegrają
zespoły z tych samych województw, następnie zwycięzcy gier z I serii, zagrają z przegranymi z tej serii. 

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.

NAGRODY
Dla zwycięzców: dyplomy okolicznościowe

SPRAWY FINANSOWE
Koszty  organizacyjne  zawodów  ponosi  organizator.  Pozostałe  koszty  ponoszą  kluby  sportowe.
Organizator zawodów nie ubezpiecza startujących od następstw nieszczęśliwych wypadków.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia  główny: Jan  RADOŃSKI.  Z-ca  sędziego  głównego: Rafał  WERESZCZAKA.  Sędziowie:
obsada zostanie podana w terminie późniejszym.

SPRZĘT
Stoły 4 sztuki butterfly (niebieskie); piłeczki butterfly***+ białe.

Za Wydział Rozgrywek MOZTS
 Rafał WERESZCZAKA

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2018 r.     
MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
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