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Gdańsk, 12.04.2018 r

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Indywidualne Mistrzostwa Żaków, Żaczek, Skrzatów i Skrzatek
Województwa Pomorskiego
Eliminacje wojewódzkie Żaków i Żaczek do Indywidualnych Mistrzostw Polski
„GDYNIA 2018”
Organizatorzy:
 Uczniowski Klub Sportowy Orlik Gdynia
 Gdyńskie Centrum Sporu
 Szkoła Podstawowa Nr 28 w Gdyni
 Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku
Cel:
 Wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego: żaków/ek, skrzatów/ek w grach
pojedynczych i podwójnych na rok 2017 /18,
 Wyłonienie 2 żaków i 2 żaczek do startu w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaków
Termin: 29 kwietnia 2018 r. (Niedziela); losowanie o godz. 10.00, Początek gier godz. 10.30
Miejsce:
Gdynia Babie Doły, ul. Zielona 53 /Sala sportowa SP nr 28 w Gdyni/
Prawo startu mają: w kategorii żacy - żacy i żaczki, skrzaci i skrzatki
Sposób przeprowadzenia zawodów:





Zawodników/zawodniczki rozstawia się w turnieju metoda kojarzenia par zgodnie z rankingiem po III WTK i IIIGPP.
W pierwszym etapie Mistrzostw Województwa Żaków i Żaczek rozgrywane zostaną eliminacje wojewódzkie do IMP
Żaków, w których prawo startu mają wszyscy uprawnieni zawodnicy z wyjątkiem zawodników i zawodniczek, którzy
mają limit imienny do startu w IMP /w rankingu PZTS po 3 turniejach Grand Prix Polski Żaków/ek w sezonie
2017/2018 zostali sklasyfikowani na miejscach 1-32/.Turniej eliminacyjny do IMP rozgrywa się systemem
bezpośredniej eliminacji do 1/8 finału. Pierwsza ósemka rozgrywa dalsza część turnieju eliminacyjnego systemem
„do 2 porażek” z dodatkowa grą o miejsce 2 bez dodatkowej gry o pierwsze miejsce.
W drugim etapie Mistrzostw Województwa rozegrany zostanie turniej finałowy, systemem bezpośredniej eliminacji,
w którym startuje 4 zawodników. Listę 4 zawodników tworzy się ze zgłoszonych do IMW zawodników/czek
posiadających limit imienny do startu w IMP i uzupełnia odpowiednio zawodnikami/zawodniczkami zgodnie z
zajętymi miejscami w pierwszym etapie turnieju. Zawodników/czki posiadających imienne prawo startu w IMP
umieszcza się na liście startowej zgodnie z rankingiem PZTS po III GPP Żaków/czek a pozostałych zgodnie z zajętymi
miejscami w pierwszym etapie mistrzostw. W przypadku, gdy liczba zawodników/czek posiadających limity imienne

do startu w IMP jest większa lub równa 4 rozgrywa się turniej z udziałem 8 zawodników/czek, systemem
bezpośredniej eliminacji, uzupełniając listę startoową zgodnie z podaną powyżej zasadą.

Nagrody:
 za miejsca I-IV w grach indywidualnych zawodnicy/czki otrzymują puchary i dyplomy,
 za miejsca I-IV w grach podwójnych medale i dyplomy
Ubezpieczenie
 Kluby zgłaszające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie zawodników, trenerów i
działaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 Organizator nie ubezpiecza startujących i nie bierze odpowiedzialności za wypadki.

Zasady finansowania.
 Zawody są dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
 Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator i PWZTS Gdańsk, a pozostałe koszty
(przejazdy, wpisowe itp. pokrywają kluby delegujące zawodników.
 Wpisowe do turnieju wynosi: 15 zł.
Osoba odpowiedzialna ze strony organizatora: Darek Lunkowski tel. 509256122

Darek Lunkowski

