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Gdańsk, 15.02.2018 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

ELIMINACJI DO INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI 

MŁODZIKÓW/-EK w TENISIE STOŁOWYM  

 

XX MISTRZOSTW WOJ. POMORSKIEGO MŁODZIKÓW/-EK  

 w TENISIE STOŁOWYM  

 

Organizator:   
 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie, 

 Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie, 

 Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa  Stołowego w Gdańsku, 

 Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku, 

 Urząd Marszałkowski w Gdańsku. 

Cel:    

 wytypowanie zawodników i zawodniczek do IMP Młodzików/ -ek, 

 wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w kategorii młodzików, 

 popularyzacja tenisa stołowego, 

 uświetnienie obchodów 25-lecia MTS Kwidzyn. 

Termin:   

 03.03. 2018 r. (sobota) Losowanie o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.30 

Miejsce:   

 Hala  sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnzjalnych  Nr 2 w Kwidzynie ul. Żwirki i 

Wigury 1. 

Program imprezy: 

 Eliminacje do Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików/- ek w tenisie 

stołowym, 

 Mistrzostwa Woj. Pomorskiego Młodzików/- ek w grze pojedynczej, 

 Mistrzostwa Woj. Pomorskiego Młodzików/- ek w grze podwójnej. 
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Sposób rozegrania: 

 w Eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Polski młodzików/ -ek w tenisie 

stołowym biorą udział wszyscy uprawnieni zawodnicy/ -czki oprócz tych, którzy znajdują się 

w rankingu PZTS po 3 turniejach grand prix Polski młodzików/ -ek w sezonie 2017/2018 na 

miejscach 1-32, 

 jeżeli na listach rankingowych PZTS znajdzie się 1, 2 lub 3 zawodników/ -ek w turnieju o 

Mistrzostwo Woj. Pomorskiego Młodzików/- ek w grze pojedynczej uzupełniamy z 

Eliminacji do IMP 3 lub 2 lub 1 zawodnikiem/ -czką tak, aby rozegrać półfinały oraz  

pojedynek o 1 miejsce, lokaty 3-4 ex aequo, 

 jeżeli na listach rankingowych PZTS znajdzie się 4 lub więcej zawodników/ -ek uzupełniamy 

z Eliminacji do IMP do 8 tak, aby rozegrać ćwierćfinały,  pólfinały oraz finał, lokaty 3-4 i 5-

8 ex aequo,  

 rozstawienie do mistrzostw woj. pomorskiego na podstawie rankingu PZTS, a zawodnicy z 

eliminacji do IMP wg zajętych lokat w turnieju.  

Prawo startu mają:  
 młodzicy, młodziczki, żacy, żaczki, skrzaci i skrzatki posiadający aktualne licencje na 

sezon 2017/2018 i ważne badanie lekarskie, określające zdolności do udziału w 

zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 22.12.2004 (Dz.U. Nr 282 poz. 2815) i Ustawa o Sporcie 

Kwalifikowanym z 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 155 poz. 1298),  

 zawodnicy, trenerzy i inne osoby prowadzące zawodników /coaching/ zobowiązane są 

do posiadania obuwia sportowego, nie spełnienie tego warunku będzie skutkować 

opuszczeniem parkietu hali. 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  
 turniej młodzików zostanie rozegrany zgodnie z regulaminami PZTS i PWZTS, 

 w zawodach obowiązują  białe plastikowe piłeczki BUTTERFLY zgodnie z 

regulaminami PWZTS. 

Nagrody:   
 za miejsca 1-4 w grach pojedynczych i podwójnych dziewcząt oraz chłopców zostaną 

wręczone  puchary i medale. 

Zasady finansowania:  
 koszty związane z organizacją zawodów pokrywają organizatorzy, a pozostałe koszty 

(wpisowe, przejazdy, itp.) pokrywają kluby delegujące zawodników i zawodniczki, 

 wpisowe 20,- pln. 

Ubezpieczenie: 
 opiekunowie zgłaszający zawodników są odpowiedzialni za ubezpieczenie zawodników od 

następstw nieszczęśliwych wypadków,  

 organizatorzy nie ubezpieczają startujących i nie biorą odpowiedzialności za wypadki. 

Uwagi końcowe: 
 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie 

obiektów udostępnianych w czasie zawodów. 

 

Sekretarz PWZTS                                                                                     

Karol Skolimowski 

Trener Koordynator 

                                                    Sekcji Tenisa Stołowego MTS Kwidzyn  

                                                       Mariusz Schaefer 


