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KOMUNIKAT   ORGANIZACYJNY 
FINAŁU  WOJEWÓDZKIEGO 

UCZNIOWSKIEGO TURNIEJU DRUŻYNOWEGO 

 

1. Organizatorzy: PWZTS Gdańsk, UKS ,,Tenisista” Rudno. 
 

2. Cel: Popularyzacja tenisa stołowego wśród dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i 
klubów  województwa pomorskiego.  Wyłonienie najlepszych drużyn do startu w zawodach 
ogólnopolskich. 

 

3. Termin i miejsce: 25.listopada 2017 (sobota) w sali gimnastycznej Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Rudnie.  

godz. 10.00   - kategoria młodzik i żak (zapisy, losowanie). 
godz.11.00 – kategorie młodziczki i żaczki (zapisy, losowanie). 

 
4. Uczestnictwo: W zawodach mogą uczestniczyć drużyny z klubów i szkół województwa 

pomorskiego, posiadający licencją PZTS lub ważną legitymację szkolną. Turniej odbywa się w 
kategorii drużynowej, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt w dwóch grupach wiekowych ( I - 
urodzeni w 2007 i młodsi , II – urodzeni w 2005 i 2006). Drużyny składają się z 2-4 
zawodników/czek z możliwością  gry 1-go rezerwowego po I rundzie gier pojedynczych(tzn. w 
grze podwójnej lub grze nr 4 lub 5). Zawodnik z kategorii żak/żaczka może wystąpić w grupie 
młodzików ale traci możliwość gry w swojej grupie wiekowej. Mecz rozgrywany jest do 
uzyskania 3 pkt. wg  klucza: 1 gra A-X, 2 gra B-Y,  3 gra podwójna, 4 gra A-Y, 5 gra B-X. 

5. System kwalifikacji: Z eliminacji wojewódzkich do finałów ogólnopolskich kwalifikują się 
pierwsze drużyny z  każdej grupy wiekowej w kategorii  dziewcząt i chłopców. Łącznie 4 zespoły. 
6. Rozstawienie: Zgodnie z regulaminem PZTS na podstawie list  po I Grand Prix Polski 
w kat. młodzik i żak. 
7. System rozgrywek: Grupowy lub pucharowy co uzależnia się od liczby zgłoszonych drużyn. 
UWAGA: klub lub szkoła mogą zgłosić od 1-3 drużyn  w każdej kategorii. 
8. Nagrody: Dla najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej puchary, dla                 
     zawodników za miejsca I - III  medale i dyplomy ( po 4 szt. dla zespołu.                                    
9. Sprawy finansowe: Puchary , koszty sędziowskie i techniczne pokryte zostaną ze      
     środków PWZTS , pozostałe koszty( medale, poczęstunek) z wpisowego - po 20 zł. od drużyny.  

Dojazdy, ubezpieczenie od NNW itp. pokrywają jednostki delegujące. 
10. Różne: W turnieju obowiązują  aktualne przepisy PZTS .Organizatorzy nie  
      odpowiadają za rzeczy zaginione podczas zawodów. 
                                                        

Ze sportowym pozdrowieniem - Jan Juwa 


