
KUJAWSKO-POMORSKI  
OKRĘGOWY  ZWIĄZEK  TENISA  STOŁOWEGO                            
 

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163 

e-mail: kujawskopomorski@pzts.pl  
strona internetowa: www.kpozts.bydgoszcz.pl 
konto bankowe: WBK 73 1090 1072 0000 0001 2006  7734 
_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                           
 

BUTTERFLY – oficjalny sponsor KPOZTS 

 
 

. 

. 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

PÓŁFINAŁOWYCH TURNIEJOW DRUŻYNOWYCH 

O AWANS DO MP MŁODZIKÓW, OOM, MP JUNIORÓW 

 
 

1. ORGANIZATOR 
 Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego  

 Klub Sportowy MLKS Krajna Sępólno Kraj. 

 Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. 

 

2. CEL 

 wyłonienie najlepszych drużyn młodzików, młodziczek, juniorów młodszych i juniorek 

młodszych, juniorów i juniorek województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego/poza 

limitem PZTS/ awansujących do MP i OOM w 2019 r. 

 uzyskanie punktów do współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży za 2019 rok, 

 

3. TERMIN         30-31marca (sobota-niedziela) 2019 roku 

 

4. MIEJSCE      Hala Sportowa Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Kraj. 

 

5. UCZESTNICTWO 

Prawo startu w turnieju drużynowym mają po dwie drużyny młodzików, młodziczek, 

juniorów młodszych, juniorek młodszych, juniorów i juniorek z województw kujawsko-

pomorskiego i pomorskiego, które zakwalifikowały się z eliminacji wojewódzkich. 

Zawodnicy tych drużyn musza posiadać aktualną licencję okresową na sezon 2018/2019, 

ważne badania lekarskie oraz zgodny z przepisami strój i sprzęt sportowy. W przypadku 

niepełnego zgłoszenia drużyn przez jedno z województw nie uzupełnia się liczby drużyn 

startujących. 

 

6. SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW 

 Do turnieju zalicza się wyniki spotkań pomiędzy drużynami z rozegranymi w 

kwalifikacjach wojewódzkich /protokoły spotkań dostarcza OZTS do organizatora/. 

 W pierwszej rundzie grają drużyny: drużyna województwa kujawsko-pomorskiego, 

która zwyciężyła w eliminacjach wojewódzkich z drużyną województwa 

pomorskiego, która przegrała spotkanie w eliminacjach wojewódzkich i odwrotnie. 

 W drugiej rundzie spotkań rozegrane zostaną pozostałe mecze. 

 Do MP i OOM awansuje drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w grupie. 
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    7. PROGRAM ZAWODÓW 

 30.03.2019 godz. 12.30 – 13.00 – potwierdzenie startu drużyn młodzików i młodziczek  

z weryfikacją, 

 30.03.2019 godz. 13.00 – pierwsza runda spotkań /4 mecze równocześnie/, 

 30.03.2019 godz. 15.00 - druga runda spotkań /4 mecze jednocześnie/ 

 31.03.2019 godz. 11-11,30 - potwierdzenie startu drużyn juniorów młodszych, juniorek 

młodszych, juniorów i juniorek z weryfikacją, 

 31.03.2019 godz. 11.30 - pierwsza runda spotkań /8 meczów równocześnie/, 

 31.03.2019 godz. 13.00  - druga runda spotkań /8 meczów jednocześnie/ 

                   

8. SPRAWY FINANSOWE 

 Koszty organizacyjne turnieju pokrywa KPOZTS, a koszty uczestnictwa jednostki 

delegujące. 

 Wpisowego nie pobiera się. 

                                                                                                                       

9.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe PUCHARY 

 

10. ZGŁOSZENIA 

Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku prześle wykaz składów 

swoich drużyn wraz z protokołami spotkań rozegranych między nimi na etapie 

kwalifikacji wojewódzkich na adres  kujawskopomorski@pzts.pl do dnia 27 marca br. 

 

11. SPRZĘT      

Zawody zostaną rozegrana na stołach Andro /niebieskie/, piłeczkami Butterfly *** 

 

12. BUFET    

              W miejscu zawodów czynny będzie bufet z napojami i małą gastronomią. Istnieje możliwość  

             zamówienia noclegów i spożycia posiłków przez uczestników zawodów i działaczy.  

             Zamówienia należy dokonać u p. Tomasza Aderjahna tel. 506 319 161 do dnia 27.03.2019 

- śniadanie – 15 zł 

- obiad 2 daniowy – 25 zł 

- kolacja – 15 zl 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 W sprawach nieuregulowanych powyżej obowiązują aktualne przepisy sędziowskie 

i Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019 

 

 
       Prezes 

                                                                                                     Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego 

                                                                                                           Związku Tenisa Stołowego  

                                                                                                              Andrzej Jesiołowski 
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