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ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 
  

40-227 Katowice, ul. Bogucicka 2/1a        tel/fax (032) 255-59-36 
  
e-mail : slaski@pzts.pl    www.slzts.pl   
  
Konto: Getin Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Katowice, 17.09.2009 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 022/09-10 

I Wojewódzkiego Turnieju Indywidualnych Mistrzostw Śląska Weteranów 
sezon 2009/2010 

 
1. Miejsce: Bytom Miechowice, Hala nad Wymiennikownią, ul. Nickla 143 a. 
2. Termin:  20.09.2009 r., godz. 9.00 
3. Program: 

Zapisy: godz. 9.00 – 9.30 
Rozstawienie do tabel: godz. 9.30 – 10.00 
Otwarcie: godz. 10.00, rozpoczęcie gier: godz. 10.10 

4. Warunki uczestnictwa: 
Prawo startu mają męŜczyźni w n/w kategoriach wiekowych: 
40 – 54 lat  – ur. 1970 – 1956, 
55 – 64 lat  – ur. 1955 – 1946, 
65 lat i starsi  – ur. 1945 i starsi. 

5. Zasady rozstawienia i system rozgrywania: 
Rozstawienie do tabel na podstawie zaktualizowanych wiekowo list rankingowych po sezonie 2008/2009 z wyłączeniem 
zawodników starszych rocznikowo. Zawodnicy i zawodniczki, którzy nie zostali sklasyfikowani po sezonie 2008/2009 
nie posiadają Ŝadnych punktów rankingowych i będą losowani. Turniej rozgrywa się systemem do dwóch przegranych 
gier z tym, Ŝe wygrywający do przodu grają o miejsca 1,2 ( wielki finał ), a od tyłu o miejsca 3,4,5,6,7,8, a pozostali 
klasyfikowani są w przedziałach 9-12, 13-16, 17-24, 25-32 itd. Mecze rozgrywane są do trzech wygranych setów, tj. 3:0, 
3:1, 3:2 

6. Sprawy finansowe: 
Wpisowe do WTK wynosi : 
Weterani – 15 zł., 

7. Nagrody: 
Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy oraz talony na sprzęt sportowy.  

8. Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie waŜnych badań lekarskich oraz licencji sportowych 
waŜnych na sezon 2009/2010. 

9. Kluby zobowiązane są do dokonywania zgłoszeń zawodników i zawodniczek na druku: „Klubowa karta 
zgłoszeniowa do WTK” - /do pobrania w zakładce Druki – 008 Klubowa Karta Zgłoszeniowa do WTK 09/10/. 

10. Organizator w miejscu rozgrywania zawodów zabezpiecza posiłki i napoje w kawiarence. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w I WTK 

 

Wiceprezes d/s Organizacyjnych 

mgr inŜ. Roman Fajkus 

 

 

 

  
 
 
 
 
  


