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======================================================================== 

Gdańsk 12.02.2017 r. 

KOMUNIKAT  17/2016/2017 

 

Cel:  Wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w grze pojedynczej, podwójnej i 

mieszanej 

Termin:  19 lutego 2017 (Niedziela)  

Losowanie gier indywidualnych o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.30 

Miejsce:  Hala Sportowa MRKS Gdańsk  ul. Meissnera 1  
Prawo startu w eliminacjach do IMP Seniorów mają: zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez swoje 
kluby lub indywidualnie (w przypadku niestowarzyszonych),  spełniający wymóg posiadania aktualnej 
licencji PZTS i aktualnego badania lekarskiego.  
W grach podwójnych i grze mieszanej mogą występować tylko zawodnicy uprawnieni do gier 
indywidualnych. 
Sposób przeprowadzenia zawodów  zgodnie z Regulaminem PWZTS. W Indywidualnych Mistrzostwach 
Województwa Pomorskiego we wszystkich kategoriach wiekowych zawodników/ki rozstawia się metodą 
kojarzenia par zgodnie z aktualnym rankingiem.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 
we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem kategorii żak, rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji 
(pucharowym) do 3 wygranych setów, z turniejem pocieszenia w grach pojedynczych i do ustalenia 
miejsc:  1, 2, 3-4, 5-8, 9-10, 11-12, 13-16, 17-24 i 25-32, 33-48 itp.  
Turnieje gier podwójnych i mieszanych we wszystkich kategoriach rozgrywane są systemem 
bezpośredniej eliminacji (pucharowym), bez turnieju pocieszenia). Ustalanie rankingu dla par 
podwójnych i mieszanych odbywa się na podstawie sumy punków obu zawodników/czek, tzn. pary od 
najwyższej do najniższej sumy punktów z rankingu indywidualnego PWZTS/PZTS. 
Sprzęt:  zawody rozgrane zostaną na stołach Butterfly piłeczkami plastikowymi Butterfly.  
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. 
Nagrody:  W Mistrzostwach Województwa Seniorów, nagradzani są zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1, 
2 i 3-4 w każdej z rozegranych konkurencji. Głównym sponsorem nagród jest firma GASPORT. 
Zasady finansowania: koszty związane z organizacją zawodów pokrywa PWZTS Gdańsk, a pozostałe 
koszty (przejazdy, wpisowe itp.) pokrywają kluby delegujące zawodników. 
Wpisowe do turnieju wynosi:  30 zł.  
         Sekretarz PWZTS   
                                Karol Skolimowski   
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