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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w tenisie stołowym, sezon 2019/2020

12 września 2020 roku, Warszawa

ORGANIZATORZY
- Ministerstwo Sportu, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
- Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, ul. Żołny 56 A, 02-815 Warszawa
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

COVID-19 
Uczestników,  ekipy  klubowe,  sędziów  i  obsługę  techniczną  obowiązuje  przestrzeganie  zasad  i  zaleceń
bezpieczeństwa  określonych  przez  Główny  Inspektorat  Sanitarny  w  związku  z  występowaniem  wirusa
COVID-19, zasad określonych dla powiatu, w którym rozgrywany jest turniej, a także zaleceń właściciela hali,
na której rozgrywane są  zawody, a w szczególności: zarejestrowanie wejścia na halę,  zachowanie dystansu
społecznego, zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczek lub przyłbic na terenie całego obiektu z wyłączeniem pola
gry, dezynfekcja rąk, oraz poddawanie się pomiarowi temperatury ciała. Osoby nie stosujące się do ww. zaleceń
będą wypraszane z hali. 

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!! 
PRAWO WSTĘPU NA HALĘ MAJĄ: zawodniczki, zawodnicy, członkowie ekipy klubowej 

w liczbie maksymalnie jeden trener/opiekun na dwóch zawodników,

sędziowie,  przedstawiciele  organizatorów,  obsługa  techniczna.  W  przejściach  między  polami  gry  prawo
przebywania mają tylko i wyłącznie zawodnicy oraz jeden trener na grę, obsługa hali, organizator i sędziowie.
Wypełnioną listę członków ekipy klubowej (załącznik) należy przesłać wraz ze zgłoszeniem. 

Osoby spoza zatwierdzonej listy nie wejdą na halę!

TERMIN I MIEJSCE
12 września 2020 roku (sobota) Hala Sportowa OSiR TARGÓWEK, ul. Ossowskiego 25, Warszawa

HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE
10 września (czwartek) godz. 19.00 

koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
11 września (piątek) publikacja tabel turniejowych i planu gier
12 września (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 młodziczek i młodzików
godz. 12.00 - koniec zgłoszeń do turniejów gry podwójnej
ok. godz. 13.00 - początek turniejów gry podwójnej
około godz. 15.30 – oficjalne zakończenie zawodów
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CELE
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

Realizacja kalendarza sportowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników  

Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików

UCZESTNICTWO
UWAGA! W  zawodach  obowiązuje  przynależność  klubowa  w  sezonie  2019/2020!  Prawo  startu  w
Międzywojewódzkich  Mistrzostwach  Młodzików  posiada  po  12  zawodniczek  i  zawodników  z  województw
warmińsko-mazurskiego i  mazowieckiego  z  najwyższą  pozycją  w Ogólnopolskich  Rankingach Młodziczek  i
Młodzików po 3. WTK/GPP sezonu 2019/2020. W przypadku niepełnego zgłoszenia przez jedno z województw,
drugie  ma prawo uzupełnienia listy uczestników (powyżej 12 z jednego województwa). W zawodach mogą
występować  jedynie  zawodniczki/zawodnicy  urodzeni  w  roku  2007  i  później, posiadający  aktualną  licencję
okresową  zawodnika  PZTS oraz  ważne  orzeczenie  lekarskie.  UWAGA!!! Orzeczenie  lekarskie  należy
przedstawić Sędziemu Głównemu przed rozpoczęciem turnieju. Żaden uczestnik  nie zostanie dopuszczony do
gry bez dopełnienia tej formalności!

Listy uprawnionych w załączeniu

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

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 września (czwartek) – dotyczy również zawodniczek/zawodników rezerwowych

do godz. 19.00 

na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl
Zgłoszeń dokonują kluby. Zgłoszenia do turniejów gry podwójnej w miejscu zawodów do godz. 12.00

Wraz ze zgłoszeniem uczestników należy zgłosić osoby z ekipy klubowej (trenerzy, opiekunowie, itp.).

SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje gier pojedynczych zostaną rozegrane  systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowym) z turniejem
pocieszenia o 3. miejsce. Turnieje gier podwójnych zostaną rozegrane systemem bezpośredniej eliminacji (KO)
z meczem o 3. miejsce. 

ROZSTAWIENIE
W obu konkurencjach obowiązuje  rozstawienie  na podstawie rankingu po 3  GPP/WTK. W grze pojedynczej
zawodnicy z jednego województwa z pozycji 1-8. mają być rozstawieni jak najdalej od siebie (biorąc zawodników
dwójkami). Zawodnicy z pozycji 9-24. z jednego województwa nie mogą grać przeciwko sobie w I rundzie. W
grze podwójnej w jednej parze mogą grać zawodnicy z różnych województw.
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PUNKTACJA

Punktacja Systemu Sportu Młodzieżowego MSiT:

 Konkurencja gra pojedyncza

Lokata 1. 2.-3. 4.-8.

Punkty 3 2 1

Konkurencja gra podwójna

Lokata 1. 2.-3. 4.-8.

Punkty 3 2 1

NAGRODY
Dla  pierwszych  trójek  turniejów  gry  pojedynczej  i  podwójnej:  medale,  dyplomy  okolicznościowe,  nagrody
rzeczowe. Warunkiem odebrania medalu, dyplomu i nagrody rzeczowej 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. 

Turniej jest finansowany przez Ministerstwo Sportu.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Sędzia  główny: Grzegorz  LEWANDOWSKI.  Z-ca  sędziego  głównego:  Rafał  WERESZCZAKA. Sędziowie:
Jarosław DĄBROWSKI, Jan FUGLEWICZ, Stanisław JANISZEWSKI, Adrian KOSTEWICZ, Jacek KOZANOWSKI,
Krzysztof PIWOWARSKI, Jan RADOŃSKI, Agnieszka RYBAK, Marek SNOPIŃSKI, Krzysztof WIEJSKI.

SPRZĘT
Stoły: donic persson (zielone) 12 sztuk, piłeczki Butterfly S40***+ (cell-free, białe)

Za Wydział Rozgrywek MOZTS
 

Rafał WERESZCZAKA

Warszawa, dnia 7 września 2020 r.     

MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

str. 3


