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________________________________________________________ 

Gdaosk 5.04.2016 r. 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY (UZUPEŁNIENIE) 

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 

Juniorek i Juniorów, Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików 

Eliminacje wojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski  

Juniorek i Juniorów, Kadetek i Kadetów, Młodziczek i Młodzików  
Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 

 
Cel:  Zawody mają na celu wyłonid: 

 drużynowych mistrzów województwa pomorskiego w kategorii junior/juniorka, Kadet/kadetka, 
Młodzik/Młodziczka 

  wyłonienie po jednej drużynie w kategorii  juniorek, juniorów, kadetek, kadetów, młodzików, 
młodziczek uprawnionych (poza limitem) do startu w Drużynowych Mistrzostwach Polski w tych 
kategoriach wiekowych 

 po dwóch zawodników/ zawodniczek w kategorii  junior uprawnionych (poza limitem) do startu w 
Indywidualnych  Mistrzostwach Polski Juniorów 

Termin:  10 kwietnia 2016 r. (NIEDZIELA)  
Młodziczki/Młodzicy: losowanie o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.15 

Kadetki/Kadeci: losowanie o godz. 11.30 , początek gier godz. 12.00 

Juniorki/juniorzy  indywidualnie: losowanie o godz. 12.00 , początek gier godz. 12.30 

Juniorki/Juniorzy drużynowo – po zakooczeniu turnieju indywidualnego  

Miejsce:  Hala  MRKS  Gdaosk ul. Meissnera 1 
Prawo startu mają: Tylko w swoich kategoriach wiekowych: juniorzy i juniorki, kadeci kadetki ( juniorzy i 

juniorki młodsze), ( z wyjątkami, gdy zawodnicy uczestniczyli w tym sezonie tylko w kategorii wyższej) 
posiadający aktualne licencje województwa pomorskiego na sezon 2015/2016 i ważne badania lekarskie.  

Ubezpieczenie: Kluby zgłaszające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie zawodników, trenerów i 

działaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator PWZTS nie ubezpiecza startujących i nie 

bierze odpowiedzialności za wypadki. 

Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminami PZTS i PWZTS. 

W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej są drużyny, które uzyskały automatyczny awans do 
Drużynowych Mistrzostw Polski (wg ogólnopolskiego rankingu 16 drużyn), rozgrywki przeprowadza się 
dwuetapowo. W pierwszym etapie rozgrywa się turniej wyłaniający zwycięzcę eliminacji 
wojewódzkich, a w drugim etapie rozgrywa się półfinał rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo 
Województwa Pomorskiego z udziałem drużyn posiadających limit ogólnopolski i drużyny zwycięzcy 
eliminacji wojewódzkich.  W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają limit ogólnopolski, rozgrywa się 
mecze półfinałowe z udziałem drużyn, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły miejsce pierwsze i 
drugie. Pierwszą parę drużyn stanowią drużyna z limitu ogólnopolskiego z największą liczbą punktów i 
druga drużyna z eliminacji wojewódzkich, drugą parę stanowią drużyna z limitu ogólnopolskiego (z 
drugą liczbą punktów) i drużyna zwycięzca eliminacji wojewódzkich. 

Zasady finansowania: zawody są dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, 

koszty związane z organizacją zawodów pokrywa PWZTS Gdaosk, a pozostałe koszty (przejazdy, wpisowe itp. 
pokrywają kluby delegujące zawodników. Wpisowe do turnieju wynosi:  20 zł od drużyny.  

        
Sekretarz PWZTS    

        Karol Skolimowski 
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