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WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY 
w relacji klubowej 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTWA WARSZAWY 2022 kategorii JUNIOR

konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana
14 maja 2022 roku, Warszawa

ORGANIZATORZY
- Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Szanajcy 17/19, 03-481 W-wa
- Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

TERMIN I MIEJSCE
14 maja (sobota) Hala Sportowa OSiR Targówek, ul. Ossowskiego 25, 02-793 Warszawa

HARMONOGRAM ZAWODÓW/KONKURENCJE
12 maja (czwartek) godz. 19.00 – koniec zapisów do gier pojedynczych na podstawie karty zgłoszeniowej 
13 maja (piątek) publikacja drabinek turniejowych oraz harmonogramu gier
14 maja (sobota) godz. 9.00-9.50 – rozgrzewka; 

godz. 9.50 - oficjalne otwarcie zawodów 
godz. 10.00 - początek gier
godz. 11.30 - koniec zapisów do turniejów gry podwójnej i gry mieszanej
ok. godz. 12.30 - początek turniejów gry podwójnej i gry mieszanej
ok. godz. 16.30 - uroczysta dekoracja

CELE
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

Wyłonienie Mistrzów Warszawy w konkurencjach: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana w kategorii JUNIOR
Realizacja Kalendarza Sportowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego

UCZESTNICTWO
Prawo startu w turnieju o Mistrzostwo Warszawy Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej w kategorii
JUNIOR posiadają dziewczęta i chłopcy z  klubów z terenu miasta stołecznego Warszawy  urodzeni w latach
2003-2006,  posiadający  przynależność  klubową oraz  ważne orzeczenie  lekarskie.  Weryfikacja  przynależności
klubowej następuję za okazaniem legitymacji członkowskiej klubu/zaświadczenia z klubu (dotyczy uczestników bez
licencji PZTS).  

Odpowiedzialność za posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego zawodniczki i zawodnika spoczywa na klubie
sportowym

_______________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. 

Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl



Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego     

Projekt finansuje m. st. Warszawa

SYSTEM ROZGRYWEK
Uzależniony od liczby startujących od wyłonienia miejsc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W grze pojedynczej gwarantujący
rozegranie dwóch gier przez każdego uczestnika, w grze podwójnej i mieszanej system pucharowy (przegrywający
odpada) do wyłonienia pierwszej ósemki.  Rozstawienie turniejów gier pojedynczych, podwójnych i  mieszanego,
według łącznej  liczby  punktów rankingowych  WOM po  poprzednim sezonie  pomnożonych  razy  500  i  dodaniu
punktów z Mazowieckich Rankingów Juniorek/Juniorów po sezonie 2021/2022.  UWAGA!  W przypadku mniejszej
liczby startujących od liczby miejsc objętych punktacją WOM, zawodniczki/zawodnicy z ostatniego przedziału miejsc
turnieju głównego rozgrywają dodatkowy turniej systemem ko do wyłonienia ostatniego miejsca w turnieju.

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

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 12 maja (czwartek)

   do godz. 19.00 

na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl

PUNKTACJA

Lok. 1 2 3 4 5 6 7 8

PKT 12 10 8 6 4 3 2 1 46

NAGRODY
Dla  zdobywców  trzech  pierwszych  miejsc:  medale,  dyplomy  okolicznościowe,  drobne  nagrody  rzeczowe.

Warunkiem odebrania medalu, 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. 

Turniej finansuje miasto stołeczne Warszawa.

OBSADA SĘDZIOWSKA
Obsada sędziowska zostanie podana w terminie późniejszym

SPRZĘT
Stoły: donic (zielone) - 12 sztuk, piłeczki butterfly R40***+ (cell-free, białe)

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.  
MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

Przygotował: Rafał Wereszczaka
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