
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA WARSZAWY WETERANÓW
w tenisie stołowym 2021 

20 listopada 2021 roku, Warszawa

ORGANIZATORZY
- Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- Fundacja Czysty Sport, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa
- Fundacja Primus, ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa
- Uczniowski Klub Sportowy "Lupus" Kabaty Warszawa, ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

COVID-19 
Uczestników, sędziów i  obsługę  techniczną  obowiązuje przestrzeganie  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 oraz poddanie się pomiarowi temperatury ciała. Osoby nie stosujące się do ww. zaleceń będą wypraszane z hali.
Bezwarunkowym  wymogiem,  jest  złożenie  wypełnionego  i  podpisanego  kwestionariusza  sanitarnego  uczestnika
zawodów sportowych. 

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!! 

PRAWO WSTĘPU NA HALĘ  MAJĄ:  uczestnicy,  sędziowie,  przedstawiciele organizatorów, obsługa techniczna.  Na poziomie
zero, na którym ustawione są stoły,  prawo przebywania mają tylko i wyłącznie uczestnicy, którzy w danym momencie
rozgrywają mecz, a także sędziowie, obsługa techniczna i organizator.

TERMIN I MIEJSCE
20 listopada 2021 (sobota) Hala Sportowa Szkół Fundacji Primus, ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa

HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE
18 listopada (czwartek) godz. 20.00 – koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
19 listopada (piątek) – publikacja tabel turniejowych i planu gier
20 listopada (sobota) od godz. 9.00 – wstęp na halę, 

godz. 10.00 - początek turniejów w poszczególnych kategoriach wiekowych
ok. godz. 14.00 – ceremonia dekoracji

UWAGA! Godzina zakończenia turnieju może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych
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CELE
Popularyzacja sportu wśród osób w wieku 40 lat i starszych

Wyłonienie medalistów Otwartych Mistrzostw Warszawy Weteranów

UCZESTNICTWO
W turnieju mogą brać udział  zawodniczki i zawodnicy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  z
licencją i bez licencji PZTS, urodzeni w roku 1982 i wcześniej. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z
udziałem w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach
jest złożenie oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych i wizerunku (w załączeniu).

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

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do czwartku 18 listopada  do godz. 19.00

na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl

SYSTEM ROZGRYWEK/ROZSTAWIENIE/LOSOWANIE
Zawody zostaną rozegrane w konkurencji gra pojedyncza z podziałem na płeć i kategorie wiekowe ustalone przez
Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego (ITTF). Kobiety: 40 – 49 lat, 50 – 59, 60 lat i więcej; mężczyźni: 40 –
49 lat, 50 – 59 lat, 60 – 64 lata, 65 – 69 lat; 70 - 74 lata, 75 – 79 lat, 80 lat i więcej. W przypadku zgłoszenia się
mniejszej liczby niż czterech uczestników w danej kategorii wiekowej, zawodnicy zostaną przesunięci do młodszej
kategorii. Rozstawienie na podstawie rankingów po III GPP Weteranów. 

NAGRODY
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe, medale, puchary; za miejsce IV dyplom i
puchar. Warunkiem odebrania i dyplomu, medalu i pucharu jest obecność podczas ceremonii dekoracji. 

SPRAWY FINANSO  WE
BRAK  OPŁAT  za  uczestnictwo.  Organizator nie  ubezpiecza  uczestników od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków. Turniej współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa .

SPRZĘT
Stoły: donic persson (zielone); piłeczki butterfly***R40+ białe

Warszawa, dnia 12 listopada 2021 r.  FUNDACJA "CZYSTY SPORT"
MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

przygotował: Rafał Wereszczaka
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