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                                                                                          Bydgoszcz, 5.03.2019 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW/CZEK 

W TENISIE STOŁOWYM   
 

 

Organizator 
 Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy 

 Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych w Bydgoszczy 

 MLKS Krajna Sępólno 

 Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim 

 

Cel 

 wyłonienie najlepszych młodzików i młodziczek województw: kujawsko-pomorskiego i 

pomorskiego w grze pojedynczej i w grze podwójnej w 2019 roku, 

 wywalczenie punktów do współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży za rok 2019 

 dalsza popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży 

 

Termin:              30 marca (sobota) 2019 roku  godz. 11.00 
 

Miejsce:              Hala Sportowa CSiR w Sępólnie Krajeńskim, ul. Chojnicka 19 
 

Uczestnictwo 
Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików /MMM/ mają młodziczki oraz 

młodzicy urodzeni w 2006 roku i młodsi, po 12 chłopców i 12 dziewcząt z województw kujawsko-

pomorskiego i pomorskiego, którzy posiadają aktualną licencję okresową na sezon 2018/2019, ważne 

badania lekarskie oraz zgodny z przepisami strój i sprzęt sportowy.  

W przypadku niepełnego zgłoszenia przez jedno z województw, drugie ma prawo uzupełnienia listy 

uczestników(powyżej 12 zawodników z jednego województwa). W grze podwójnej w jednej parze 

mogą grać zawodnicy z różnych województw. 

 

Program zawodów 

 potwierdzenie startu zawodniczek/ków i weryfikacja, do godz. 11.00, 

 losowanie gier pojedynczych dziewcząt i chłopców do godz. 11.15 

 otwarcie Mistrzostw - godz. 11.20,  

 rozpoczęcie gier pojedynczych /na 12 stołach/    - 11.30, 

 losowanie gier podwójnych – 12.00, 

 rozpoczęcie gier podwójnych – po zakończeniu turniejów indywidualnych na 8 stołach 
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 zakończenie Mistrzostw około godz. 16.30-17.00 

 

System rozgrywania zawodów 
W turniejach indywidualnych obowiązuje system pucharowy  i wyłonienie następujących miejsc: 

1-2  3-4,z prawej strony tabeli 

 5-8,  9-12, 13-16, 17-24 z lewej strony.  

W turnieju gier podwójnych obowiązuje system jw. 

 

 Losowanie i rozstawienie 

  W grach pojedynczych wg RANKINGU po III GPP i III WTK za sezon 2018/2019 – dwójkami 

 stosując zasadę oddalenia zawodników z tego samego województwa na poz. tabeli 1-8 w różne połówki 

 i ćwiartki najdalej od siebie, następnie w przedziale 9-24 czwórkami w taki sposób, aby zawodnicy z 

tego samego klubu nie trafiali na siebie w pierwszych grach.                                                                                                   

W grach podwójnych obowiązuje rozstawienie z sumy punktów zawodników RANKINGU. 

 

Punktacja w grach pojedynczych i podwójnych do Współzawodnictwa Sportu dzieci i młodzieży                

 1 miejsce – 3 pkt, 

 2-3 miejsca – 2 pkt, 

 4-8 miejsca – 1 pkt 

Sprzęt    

 Mistrzostwa rozegrane zostaną na 12 stołach Andro /niebieskie/, piłeczkami Butterfly ***. 

Nagrody i wyróżnienia 
Zwycięzcy otrzymają puchary i medale za miejsca 1-4 w grach pojedynczych i podwójnych. 

Za miejsca 1-8 w grach pojedynczych i za miejsca 1-4 w grach podwójnych dyplomy.  

 

Sprawy finansowe 
Koszty organizacyjne MMM pokrywają organizatorzy woj. Kujawsko-Pomorskiego, a koszty 

uczestnictwa jednostki delegujące. Wpisowego nie pobiera się. 

Zgłoszenia 
Pomorski Związek Tenisa Stołowego proszony jest o przesłanie w terminie  

do dnia 24.03.2019 roku imiennego wykazu swoich zawodników/czek z następującymi danymi: nr 

licencji, nazwisko i imię, data urodzenia, nazwa klubu, punkty wg. rankingu po III GPP  

i III WTK młodzików/czek na adres kujawskopomorski@pzts.pl  

 

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 

  

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 

                                                         

 

 


