
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

I Grand Prix Mazowsza Kobiet i Mężczyzn
w tenisie stołowym, sezon 2020/2021

25 października 2020 roku, Nowy Dwór Mazowiecki

ORGANIZATORZY
- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

COVID-19 
Uczestników,  ekipy  klubowe,  sędziów  i  obsługę  techniczną  obowiązuje  przestrzegania  zasad  i  zaleceń
bezpieczeństwa określonych przez Główny Inspektorat 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: zachowanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa za pomocą
maseczek  lub  przyłbic  na  terenie  całego  obiektu  z  wyłączeniem  pól  gry,  dezynfekcja  rąk,  wypełnienie
kwestionariusza sanitarnego uczestnika zawodów sportowych oraz poddanie się pomiarowi temperatury ciała.
Osoby nie stosujące się do ww. zaleceń będą wypraszane z hali. 

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!! 
PRAWO WSTĘPU NA HALĘ,  PO WYPEŁNIENIU I POZOSTAWIENIU ORGANIZATOROWI KWESTIONARIUSZA
SANITARNEGO  UCZESTNIKA  ZAWODÓW  SPORTOWYCH, MAJĄ:  członkowie  ekipy  klubowej  (zawodnicy,
trenerzy,  opiekunowie,  maksymalnie  1  trener/opiekun  na  trzech  zawodników),  sędziowie,  przedstawiciele
organizatorów, obsługa techniczna. Na poziomie zero, na którym ustawione są stoły, prawo przebywania mają
tylko i wyłącznie zawodnicy oraz jeden trener/opiekun na zawodnika, który w danym momencie rozgrywa
mecz, a także sędziowie, obsługa techniczna i organizator.

TERMIN I MIEJSCE
25 października 2020 (niedziela) Hala NOSiR, ul. Młodzieżowa 1 (wjazd od Wiosennej), 05-100 Nowy Dwór Maz.

HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE
22 października (czwartek) godz. 19.00 – koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
23 października (piątek) – publikacja tabel turniejowych i planu gier
25 października (niedziela) od godz. 9.00 – wstęp na halę, godz. 10.00 - początek turniejów kobiet i mężczyzn

ok. godz. 15.00 – ceremonia dekoracji

CELE
Popularyzacja tenisa stołowego

Realizacja Kalendarza Sportowego Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie jednej zawodniczki i jednego zawodnika do udziału 

w I Grand Prix Polski Seniorów
(20 - 22 listopada 2020 r., Zawiercie, województwo śląskie)

UCZESTNICTWO
Prawo startu w turnieju indywidualnym kategorii SENIOR posiadają zawodniczki i zawodnicy urodzeni w roku 2006 i
później z klubów zrzeszonych w MOZTS z terenu województwa mazowieckiego oraz zawodnicy niestowarzyszeni
zamieszkujący w woj. mazowieckim,  posiadający aktualną licencję okresową zawodnika PZTS i, w przypadku
zawodniczek/zawodników do 23 roku życia włącznie i członków Kadry Narodowej, ważne orzeczenie lekarskie.
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UWAGA!  W  myśl  punktu  12.2  Regulaminu  Rozgrywek  PZTS  na  sezon  2020/2021  w  przypadku
zawodniczek/zawodników  powyżej 23 roku życia,  nie będących członkami Kadry Narodowej, zgłoszenie ich do
zawodów jest  równoznaczne ze złożeniem  oświadczenia o uczestniczeniu w zawodach na własne ryzyko i
odpowiedzialność. UWAGA!!! Orzeczenie lekarskie należy przedstawić Sędziemu Głównemu przed rozpoczęciem
turnieju.  Osoby,  których  dotyczy  posiadanie  orzeczenia  lekarskiego,  nie  zostaną  dopuszczone  do  gry bez
dopełnienia  tej  formalności! Obowiązek  posiadania orzeczenia  lekarskiego  oraz  ubezpieczenia  NNW
zawodniczek i zawodników spoczywa na klubach sportowych.

Zawodniczki i zawodnicy posiadający imienne limity z list rankingowych PZTS 
do startu w I GPP kategorii SENIOR nie startują w I GPM

Limity (na podstawie strony PZTS): Paulina KRZYSIEK, Magdalena SIKORSKA, Katarzyna ŚLIFIRCZYK. 

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

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do czwartku 22 października do godz. 19.00
na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl

Wraz ze zgłoszeniem uczestników należy zgłosić osoby z ekipy klubowej (trenerzy, opiekunowie, itp.). 
Wszyscy zgłoszeni (w przypadku niepełnoletnich - opiekunowie prawni) są zobowiązani 
wypełnić kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych (wzór w załączeniu)

SYSTEM ROZGRYWEK/ROZSTAWIENIE/LOSOWANIE
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 jest mniejsza niż 16
osób to 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. Przydzielenie  miejsc  w  drabince  turniejowej  odbywa  się  na  podstawie  Ogólnopolskich
/Mazowieckich Rankingów Seniorek i Seniorów po IMW/IMP sezonu 2019/2020. Losowanie przeprowadza się
jedynie w przypadku, kiedy dwóch lub więcej uczestników zajmuje tę samą pozycję, przy zachowaniu zasad
określonych w pkt. 11.5.2.1 i 11.5.2.2. Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2020/2021.

NAGRODY
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe, nagrody rzeczowe.  Warunkiem odebrania
nagrody rzeczowej i dyplomu 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 35 zł  (słownie: trzydzieści pięć 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: zostanie podany w terminie późniejszym. Sędziowie liczący: obsada zostanie podana w terminie
późniejszym.

SPRZĘT
Stoły: Tibhar Smash (niebieskie)  – 10 szt.; piłeczki białe Butterfly***R40+

Za Wydział Rozgrywek
Rafał WERESZCZAKA

Warszawa, dnia 17 października 2020 r.  MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
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