PÓŁFINAŁ OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU UKS O PUCHAR PZTS
W TENISIE STOŁOWYM
Nowa Sarzyna, 17 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie,
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie.

2. Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany w dniu 17 listopada 2012 roku (sobota) na obiektach Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2.

3. Ramowy program zawodów:
17 listopada 2012 r. (sobota):
− godz. 9:30 - 10:00

- weryfikacja zawodników

− godz. 10:00 - 10:30

- losowanie gier

− godz. 10:30

- uroczyste otwarcie zawodów

− godz. 10:45

- rozpoczęcie gier

− ok. godz. 18:00

- wręczenie nagród i uroczyste zakończenie Mistrzostw

4. Zgłoszenia:
Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego w Krakowie, Łodzi i Kielcach przesyłają w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2012 roku listy drużyn dziewcząt i chłopców, które
uzyskały awans - pocztą elektroniczną, na adres podkarpacki@pzts.pl.
W przypadku wolnych miejsc w półfinałach, Organizatorowi przysługuje prawo
dopuszczenia innych drużyn ze swojego województwa (po jednej drużynie w każdej kategorii), a w

przypadku większej liczby wolnych miejsc – prawo dodatkowych zgłoszeń mają pozostałe
województwa.
W dniu 13 listopada 2012 roku na stronie internetowej POZTS w Rzeszowie zostanie
zamieszczona lista startowa drużyn potwierdzonych do tego turnieju.
Jeżeli listy startowe będą niepełne, zainteresowane kluby w terminie do 15 listopada 2012
roku mogą zgłaszać drużyny rezerwowe – w oparciu o wyniki turniejów wojewódzkich. W pierwszej
kolejności

lista

startowa

będzie uzupełniona

o drużyny,

których

dwóch najlepszych

zawodników/zawodniczki zajmuje wyższą pozycję w rankingu ogólnopolskim młodzików.

5. Nagrody:
Drużyny, które zajmą w swoich grupach I miejsca, otrzymają puchary i dyplomy.
Za miejsca II - IV – dyplomy.

6. Uczestnictwo:
W

zawodach

uczestniczyć

mogą

zawodnicy

Uczniowskich

Klubów

Sportowych

zarejestrowanych przez właściwy organ założycielski oraz PZTS.
W turnieju mają prawo uczestniczyć zarówno zawodnicy, którzy wykupili licencje PZTS, jak
również zawodnicy bez licencji.
O dopuszczeniu do zawodów decyduje licencja zawodnicza lub ważna legitymacja szkolna
oraz aktualne badania lekarskie oraz zgodny z przepisami strój i sprzęt sportowy.

7. System rozgrywek:
Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej w dwóch kategoriach wiekowych – z
podziałem na dziewczęta i chłopców.
Drużyna składa się z 2 - 4 zawodników/zawodniczek.

Zawody rozgrywane są w następujących rocznikach:
- gr. młodsza dziewcząt (ur. 2002 i młodsze),
- gr. młodsza chłopców (ur. 2002 i młodsi),
- gr. starsza dziewcząt (ur. 2000 - 2001),
- gr. starsza chłopców (ur. 2000 - 2001).

Rocznik młodszy może wystąpić w grupie starszej - w tym przypadku traci możliwość gry w
swojej grupie wiekowej.
W każdej grupie wiekowej, zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców, może wystąpić
zawodnik/czka z rezerwy - po pierwszej serii gier pojedynczych.
W półfinale w każdej grupie wiekowej prawo startu ma 8 drużyn (po z województw:
podkarpackiego, małopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego). W każdej kategorii drużyny zostaną
rozstawione do dwóch grup, w których zagrają systemem „każdy z każdym”.
Drużyny, które zdobędą I miejsca w swoich grupach, uzyskają awans do finału
ogólnopolskiego.
Drużyny z jednego województwa rozstawia się do różnych grup.

Mecze rozgrywane są według następującego klucza:
1. gra: A – X 2. gra: B – Y

3. gra: podwójna

4. gra: A – Y

5. gra: B – X

Mecz rozgrywa się na jednym lub dwóch stołach (decyduje o tym Sędzia Główny) do
momentu wygrania 3 pojedynków przez jedną z drużyn.

Drużyny rozstawiane będą według kolejności:
- suma punktów 2 zawodników/czek z rankingu PZTS młodzików/młodziczek po I OTK i WTK
w sezonie 2012/2013,
- zajęte miejsca w eliminacjach wojewódzkich,
- droga losowania.

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów - w terminie do 12 listopada 2012 roku:
Hotel „Romero”, ul. Jana Pawła II 2a, Nowa Sarzyna (ok. 300 m od hali sportowej).
Cena noclegu (ze śniadaniem): 45 zł.
Rezerwacji należy dokonywać bezpośrednio - pod numerem telefonu (17) 241 32 18.

Istnieje również możliwość zamówienia obiadów w dniu zawodów (catering w miejscu
zawodów) w cenie ok. 15 zł. Cena może ulec zmianie w zależności od liczby chętnych.
Zamówienia na obiady (z podaniem liczby zamawianych obiadów) należy przesyłać w
terminie do dnia 12 listopada 2012 roku - pocztą elektroniczną, na adres podkarpacki@pzts.pl.

9. Sprawy finansowe:
Koszty udziału w zawodach (przejazdy, ubezpieczenie, diety, noclegi) pokrywają uczestnicy
lub jednostki delegujące. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy.

10. Sprawy organizacyjne:
Turniej zostanie przeprowadzony na 12 stołach - zgodnie z Regulaminem PZTS.
Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione.

ORGANIZATORZY

