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Gdańsk, 30.01.2020 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 

POMORSKIEGO SENIOREK I SENIORÓW 
 

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE DO IMP SENIORÓW 

 (Uwaga – zmiana terminu IMW) 

 

Cele:  Wyłonienie zawodnika i zawodniczki, którzy uzyskają prawo startu w IMP Seniorów  

Wyłonienie Mistrzów województwa pomorskiego w grze pojedynczej, podwójnej i 

mieszanej 

Termin:  16 lutego  2010 r. (Niedziela)  

  Losowanie o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.30 

Miejsce:  Hala  MRKS Gdańsk ul. Meissnera 1 

 

Prawo startu w eliminacjach do IMP Seniorów mają: zawodnicy i zawodniczki 

zgłoszeni przez swoje kluby lub indywidualnie (w przypadku niestowarzyszonych), którzy 

nie mają limitu  imiennego do startu w IMP Seniorów, spełniający wymóg posiadania 

aktualnej licencji PZTS i aktualnego badania lekarskiego.  

W IMW seniorów prawo gry mają zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni do eliminacji 

wojewódzkich do IMP Seniorów oraz zawodniczki i zawodnicy posiadający imienny limit 

do startu w IMP. 

W grach podwójnych i grze mieszanej mogą występować tylko zawodnicy uprawnieni do 

gier indywidualnych. 

Mistrzostwa rozgrywane są w konkurencjach gra pojedyncza, gry podwójne i mieszane.  

 

Zasady rozgrywania zawodów: 

Mistrzostwa Województwa w kategorii indywidualnej rozgrywa się jedno lub dwuetapowo, 

w zależności od zgłoszeń zawodniczek i zawodników posiadających limity imienne do 

startu w IMP Seniorów:  

A. Jednoetapowo, w przypadku, gdy do Mistrzostw Województwa nie zgłosi się żaden 

zawodnik/ zawodniczka, którzy posiadają imienny limit do startu w IMP Seniorów. 

W takim przypadku rozgrywa się Mistrzostwa Województwa, którego zwycięzca 

uzyskuje prawo startu w IMP Seniorów.  

Turniej rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowym) a 

zawodników rozstawia się metoda kojarzenia, na podstawie aktualnego rankingu 

(kroczącego) po III GPP Seniorów. Ustala się miejsca 2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-

24, 25–32.  
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B. Dwuetapowo - w przypadku, gdy do Mistrzostw Województwa zgłoszą się 

zawodnicy/zawodniczki, którzy posiadają imienne limity do startu w IMP Seniorów. 

 W pierwszym etapie rozgrywa się turniej eliminacyjny, którego zwycięzca 

uzyskuje prawo startu w IMP Seniorów.  

 Turniej ten rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowym) a 

zawodników rozstawia się metoda kojarzenia, na podstawie aktualnego rankingu 

(kroczącego) po III GPP Seniorów. Ustala się miejsca 2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, 

17-24, 25–32.  

 w drugim etapie – po rozegraniu turnieju w etapie pierwszym,  rozgrywa się 

turniej finałowy- systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowym), w którym 

startuje 4 lub 8 zawodników (w zależności od liczby zgłoszonych zawodników z 

limitem imiennym IMP);  

 Listę czterech lub ośmiu zawodników tworzy się ze zgłoszonych do mistrzostw 

zawodników posiadających imienne prawo startu w IMP i uzupełnia się ją 

odpowiednią liczbą zawodników (zależną od liczby zawodników z limitem 

imiennym – gdy liczba zawodników z limitem jest od 1 do 3 uzupełnia się 

odpowiednio 3. 2. lub 1 zawodnikiem turnieju eliminacyjnego), zgodnie z 

zajętymi miejscami w turnieju pierwszego etapu. Wyłania się Mistrza 

Województwa oraz ustala się miejsca 2, 3, 4, 5-8.   

 Do zawodników posiadających imienne prawo startu w IMP bez eliminacji 

stosuje się zasadę rozstawiania według rankingu ogólnopolskiego, pozostali 

zawodnicy są kojarzeni zgodnie z zajętymi miejscami w etapie pierwszym. 

 

 Sprzęt:  zawody rozgrane zostaną na stołach Butterfly piłeczkami plastikowymi 

Butterfly ***.  

 Ubezpieczenie: Kluby zgłaszające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie 

zawodników, trenerów i działaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Organizator PWZTS nie ubezpiecza startujących i nie bierze odpowiedzialności za 

wypadki. 

 Nagrody:  W Mistrzostwach Województwa Seniorów, nagradzani są zawodnicy, którzy 

zajęli miejsca 1, 2 i 3-4 w każdej z rozegranych konkurencji.  

 Głównym sponsorem nagród jest firma GASPORT. 
 Zasady finansowania: koszty związane z organizacją zawodów pokrywa PWZTS 

Gdańsk, a pozostałe koszty (przejazdy, wpisowe itp.) pokrywają kluby delegujące 

zawodników. 

 Wpisowe do turnieju wynosi:  30 zł.  

      
        Sekretarz PWZTS    

       Karol Skolimowski 

 


