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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

III Grand Prix Mazowsza
kategorii SKRZAT w tenisie stołowym, sezon 2018/2019

19 stycznia 2019 roku, Wyszogród

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

TERMIN I MIEJSCE
19 stycznia 2019 roku (sobota) 

Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11, 09 - 450 Wyszogród

HARMONOGRAM ZAWODÓW/KONKURENCJE
18 stycznia (piątek) godz. 16.00

koniec zapisów do turnieju na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
po godz. 16.00 – publikacja list startowych na stronie mzts.pl

18 stycznia (piątek)
publikacja orientacyjnego planu gier i potwierdzenie godziny rozpoczęcia 
turniejów III GPM kategorii skrzat

19 stycznia (sobota) 
godz. 9.50 - uroczyste otwarcie zawodów kategorii SKRZAT i kategorii KADET
ok. godz. 11.30 - rozgrzewka na 4 stołach
ok. godz. 12.00 - początek gier skrzatek i skrzatów
około godz. 15.30 – ceremonia dekoracji, oficjalne zakończenie zawodów

UWAGA! Godziny  rozpoczęcia  i  zakończenia  turnieju  mogą  ulec  zmianie w  zależności  od  liczby
zgłoszonych zawodniczek/zawodników do III GPM kat. kadet i III GPM kat. skrzat.

CELE
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

Realizacja Kalendarza Sportowego Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników kategorii skrzat 

UCZESTNICTWO
Prawo startu w turnieju indywidualnym w kategorii SKRZAT posiadają zawodniczki i zawodnicy urodzeni
w roku 2010 i  młodsi z klubów zrzeszonych w MOZTS z terenu województwa mazowieckiego oraz
zamieszkujący w woj. mazowieckim, posiadający ważne orzeczenie lekarskie. UWAGA!!! Orzeczenie
lekarskie należy przedstawić  Sędziemu Głównemu przed rozpoczęciem turnieju. Żaden uczestnik  nie
zostanie  dopuszczony  do  gry bez  dopełnienia  tej  formalności!  Odpowiedzialność  za  posiadanie
ważnego orzeczenia lekarskiego zawodniczki i zawodnika oraz ubezpieczenia NNW spoczywa na klubie
sportowym.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na podstawie klubowej karty zgłoszeniowej (w załączeniu).

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 18 stycznia (piątek)

do godz. 16.00
na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl
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SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje rozgrywa się do ustalenia następujących miejsc i przedziałów: 1, 2, 3, 4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20,
21-24, 25-32 i dalej przedziały 16-osobowe w zależności od liczby startujących. Jeżeli liczba startujących
wynosi  16 lub mniej osób turniej rozgrywa się  systemem pucharowym z turniejem pocieszenia o 5.
miejsce oraz z grą o miejsce 7. Jeżeli liczba startujących wynosi osiem lub mniej osób dopuszcza się
zastosowanie systemu grupowego, mieszanego (grupowego i pucharowego) w zależności od decyzji
sędziego głównego podjętej w porozumieniu z organizatorem. 

LOSOWANIE/ROZSTAWIENIE
Przydzielenie  miejsc  w  drabince  turniejowej  odbywa  się  na  podstawie  Mazowieckich  Rankingów
Skrzatek i Skrzatów po II Grand Prix Mazowsza w sezonie 2018/2019. Losowanie przeprowadza się
jedynie w przypadku, kiedy dwóch lub więcej uczestników zajmuje tę samą pozycję. Losowanie odbywa
się wówczas przy zachowaniu zasad określonych w pkt.  11.5.2.1 i 11.5.2.2. Regulaminu Rozgrywek
MOZTS na sezon 2018/2019. 

NAGRODY
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc:  dyplomy okolicznościowe,  nagrody.  Warunkiem otrzymania
dyplomu i nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

SPRAWY FINANSOWE
Koszty  organizacyjne  zawodów  ponosi  organizator.  Pozostałe  koszty  ponoszą  kluby  sportowe.
Organizator  zawodów  nie  ubezpiecza startujących  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.
Sponsorem kategorii SKRZAT MOZTS jest Piekarnia Nadarzyn. 

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia  główny: Grzegorz  BOR.  Z-cy sędziego  głównego: Rafał  WERESZCZAKA +  1.  Sędziowie
liczący: Katarzyna  BAGROWSKA,  Sławomir  BOR,  Jan  FUGLEWICZ,  Stanisław  JANISZEWSKI,
Magdalena OLSZEWSKA, Leon PAWLAK, Michał PAWLAK, Leszek PRZEWŁOCKI, Janusz ROZNER,
Paweł SIRY, Michał WERESZCZAKA, Sławomir ZAŁĘSKI + 1.

SPRZĘT
Stoły: 10 sztuk andro (niebieskie), 2 sztuki joola (niebieskie); piłeczki białe Butterfly***+G40

Za Wydział Rozgrywek MOZTS

Rafał WERESZCZAKA
Warszawa, dnia 4 stycznia 2019 r. 

MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

Informacja RODO
Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś w celu zgłoszenia do udziału w Turnieju jest Mazowiecki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych możesz skontaktować się z MOZTS w wybranej przez siebie formie tj.: na adres email: mzts@mzts.pl lub w tradycyjnej
formie papierowej na adres: Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Dane osobowe, które
przekazałeś  MOZTS będzie przetwarzał w celu związanym z udziałem w rozgrywkach sportowych. Przekazanie danych osobowych jest
dobrowolne,  przy  czym jeżeli  z jakichkolwiek  powodów nie  będziesz chciał  ich przekazać,  MOZTS nie będzie  w stanie  spełnić  swoich
obowiązków,  tj.  zapewnić  udział  w rozgrywkach sportowych.  Twoje dane osobowe  będą  wykorzystywane do własnego użytku MOZTS.
Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną MOZTS, w tym podmioty
zajmujące się organizacją i transmisją zawodów i meczów, Polski Związek Tenisa Stołowego (PZTS), organy sprawujące nadzór nad MOZTS
oraz PZTS, Międzynarodowa i Europejska Federacja Tenisa Stołowego (ITTF, ETTU), a także partnerzy i sponsorzy MOZTS i PZTS, a także
zakład ubezpieczeń,  z którym została zawarta  stosowna umowa ubezpieczenia.  Twoje dane osobowe mogą  być  również  udostępnione
instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na
zakres działalności prowadzonej przez MOZTS, a także cel przekazania, Twoje dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie
m.in. w formie wyników z zawodów oraz meczów ligowych, opisów zawodów i meczów, statystyk, list kadr lub innych komunikatów, w tym
także  związanych  z  karami  nakładanymi  przez  MOZTS  i  organy  dyscyplinarne.  Twoje  dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu
podejmowaniu  decyzji.  Twoje  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  czasu  przedawnienia  ewentualnych  roszczeń,  które  mogą  być
podnoszone  przez  MOZTS  lub  przeciwko  MOZTS,  o  ile  nie  istnieją  przepisy  szczególne  określające  czas,  w  którym  powinny  być
przechowywane.  Twoje  dane  osobowe  mogą  być  przechowywane  przez  dłuższy  okres  także  z  uwagi  na  cele  archiwizacyjne  i
dokumentacyjne realizowane przez MOZTS lub PZTS. W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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