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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Indywidualne Mistrzostwa Województwa
kategorii JUNIOR w tenisie stołowym, sezon 2018/2019

6 kwietnia 2019 roku, Baboszewo

ORGANIZATORZY
- Urząd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo
- Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie, ul. J.A. Brodeckich 6A, 09-130 Baboszewo
- GUKS Orzeł Siedlin, Siedlin 69, 09-100 Płońsk
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

TERMIN I MIEJSCE
6 kwietnia 2019 roku (sobota) 

Hala Sportowo-Widowiskowa w Baboszewie, ul. J.A. Brodeckich 6A, 09-130 Baboszewo
HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE

4 kwietnia (czwartek) godz. 19.00 koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
5 kwietnia (piątek) publikacja tabel turniejowych i planu gier
6 kwietnia (sobota) godz. 9.50 – oficjalne otwarcie zawodów

godz. 10.00 - początek Eliminacji Wojewódzkich do Mistrzostw Polski kat. Junior
godz. 11.30 – koniec zapisów do Mistrzostw Województwa w grze podwójnej
ok. godz. 12.30* początek turniejów o mistrzostwo województwa 
około godz. 15.30* – ceremonia dekoracji, oficjalne zakończenie zawodów

CELE
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

Realizacja Kalendarza Sportowego Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie najlepszych juniorek i juniorów (po 2) do udziału 

w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów  
(25 – 28 kwietnia 2018 r, Mława, województwo mazowieckie)

Wyłonienie medalistów Indywidualnych Mistrzostw Województwa w kategorii junior
UCZESTNICTWO

Prawo  startu  Indywidualnych  Mistrzostwach  Województwa  w  kategorii  JUNIOR mają  zawodniczki  i
zawodnicy urodzeni w latach 2001-2003, posiadający imienny limit PZTS na Indywidualne Mistrzostwa
Polski w kategorii junior oraz kolejnych 32 zawodników zgodnie z aktualnym rankingiem wojewódzkim po
III  GPP i III  WTK, z pominięciem zawodników młodszych. W turniejach gier podwójnych prawo startu
posiadają uczestnicy turnieju indywidualnego oraz zawodniczki i zawodnicy posiadający imienny limit do
startu  w  Indywidualnych  Mistrzostwach  Polski  w  kat.  junior.  Warunkiem  dopuszczenia  do  udziału  w
zawodach jest  posiadania aktualnej licencji okresową zawodnika PZTS oraz  ważnego orzeczenia
lekarskiego.  UWAGA!!! Orzeczenie  lekarskie  należy  przedstawić  Sędziemu  Głównemu  przed
rozpoczęciem  turnieju.  Żaden  uczestnik  nie  zostanie  dopuszczony  do  gry bez  dopełnienia  tej
formalności!  Na  klubie  sportowym  spoczywa  odpowiedzialność  za  posiadanie  ważnego  orzeczenia
lekarskiego zawodniczki/zawodnika oraz za posiadanie ubezpieczenia NNW. 
Zawodniczki/zawodnicy z limitami do startu w IMP w kat. JUNIOR mają prawo uczestniczenia w
turnieju o Mistrzostwo Województwa.
Limity: Dominika GILEWSKA, Katarzyna TROCHIMIUK, Martyna LIS, Jakub MISZKURKA, Patryk PYŚK.
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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 4 kwietnia (czwartek) do godz. 19.00 na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl
(dotyczy również zawodników posiadających limity na IMP)

SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji  (pucharowym) w grach pojedynczych do
wyłonienia miejsc: 1, 2, 3, 4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-24 i 25-32; w grach podwójnych z meczem o 3. miejsce.
Zawodniczki  i  zawodnicy posiadający  imienne  limity  PZTS  do  startu  w  IMP w  kat.  junior nie  są
umieszczani w głównej drabince turniejów gry pojedynczej i rozgrywają dodatkowe turnieje o Mistrzostwo
Województwa ze zwycięzcami turnieju o awans na IMP z zastosowaniem systemu pucharowego z
grą o 3. miejsce. 

ROZSTAWIENIE
Przydzielenie  miejsce  w  tabeli  turniejowej  następuje  na  podstawie  Ogólnopolskich/Mazowieckich
Rankingów Juniorek i Juniorów po III Grand Prix Polski 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. Rozstawienie  par  w grach podwójnych odbywa się  według łącznej
sumy posiadanych punktów przez zawodniczki/ków z rankingu indywidualnego. W przypadku tej samej
liczby pkt z wyższą pozycją rozstawiane są pary deblowe, w których występują zawodnicy z najwyższym
rankingiem  wśród  zainteresowanych  par  deblowych.  W  turniejach  dodatkowych  o  Mistrzostwo
Województwa zawodników z turnieju o awans na Mistrzostwa Polski umieszcza się w wolnych miejscach
drabinki  turniejowej  zgodnie z klasyfikacją  turnieju głównego. Wielkość  drabinki turnieju dodatkowego
uzależniona jest od liczby startujących „limitowców”.

NAGRODY
Dla trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe, medale,  w grach pojedynczych.  Warunkiem
odebrania dyplomu i medalu jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

SPRAWY FINANSOWE
Opłata  za  uczestnictwo  od  każdego  zgłoszonego  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: Izabela ROZNER, Rafał WERESZCZAKA.
Sędziowie liczący:  Sławomir  BOR, Jan FUGLEWICZ, Krzysztof  GRABOWSKI,  Adrian KOSTEWICZ,
Grzegorz  LEWANDOWSKI,  Leszek  PRZEWŁOCKI,  Michał  PAWLAK,  Marek  SNOPIŃSKI,  Krzysztof
WIEJSKI, Marek WŁODARSKI, Kamil WRÓBLEWSKI, Sławomir ZAŁĘSKI.

SPRZĘT
Stoły: andro (niebieskie) 12 sztuk
Piłeczki: butterfly ***+ (cell-free, białe)

Za Wydział Rozgrywek MOZTS

Rafał WERESZCZAKA

Warszawa, dnia 27 marca 2019 r.     

MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

*W zależności od liczby zgłoszeń i przebiegu turnieju, podane godziny mogą ulec zmianie. W przypadku zmiany godziny
rozpoczęcia turniejów o Mistrzostwo Województwa, w dniu 5 kwietnia zostanie wydany dodatkowy komunikat
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