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KOMUNIKAT NR 040/09-10 
REGULAMIN INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA 

WETERANÓW  
w sezonie 2009/2010 

 
1. Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach 
 Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego SILESIA Miechowice w Bytomiu 
 
2. Uczestnictwo:  -męŜczyźni w n/w kategoriach wiekowych 
 40-54 lat - ur. 1970 – 1956 
 55-64 lat - ur. 1955 – 1946 
 65 i starsi - ur. 1945 i starsi 
 -kobiety /tylko w woj. Śląskim/ jedna kategoria ur. 1975 i starsze 
Uczestnicy zobowiązani są do posiadania aktualnie waŜnych badań lekarskich lub oświadczeń o ich posiadaniu. 
 
3. Zasady wyłonienia Mistrzów Śląska w w/w kategoriach: 
- w celu wyłonienia Mistrzów Śląska, rozegrane zostaną 4 turnieje, z których do klasyfikacji końcowej zaliczone będą 3 
najlepsze wyniki uzyskane w turniejach. 
- w kategorii kobiet rozegrany zostanie jeden turniej finałowy 
- w kategorii open oraz w grach podwójnych i mieszanych zostanie rozegrany turniej finałowy po zakończeniu cyklu 4-ch 
turniejów indywidualnych 
- warunkiem rozegrania gier podwójnych i mieszanych jest uczestnictwo minimum 4-ch par. 
 
4. System gier: - turnieje we wszystkich kategoriach wiekowych rozegrane będą systemem do 2-ch przegranych meczy, przy 
czym wygrywający do przodu drabinki grają o miejsce 1-2, natomiast od tyłu drabinki gra się o miejsce 3. Zawodnicy, którzy 
przegrają 2 kolejne pojedynki nie wypadają z turnieju, lecz rozgrywają mecze w poszczególnych przedziałach /mecze do 3 
wygranych setów/.  
Rozstawienia zawodników w I turnieju odbędą na podstawie listy rankingowej za poprzedni sezon. W II turnieju 
rozstawienia dokona się na podstawie uzyskanych wyników z I turnieju. Natomiast w III i IV turnieju obowiązywać będą 
rozstawienia na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych w poprzednich turniejach. W rozstawieniu zawodników nie 
uwzględnia się przynaleŜności klubowej. 
 
5. Sprawy finansowe: Uczestnicy Mistrzostw w kaŜdym turnieju płacą startowe w wysokości 15 zł. W turnieju finałowym 
startowe wynosi 20 zł od uczestnika i obejmuje turniej open, gry podwójne i mieszane. 
 
6. Nagrody: Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują puchary, medale i dyplomy. Za miejsca II i III 
medale i dyplomy. Nagrody w postaci sprzętu sportowego za zajęcie miejsc I-III będą uzaleŜnione od moŜliwości 
finansowych organizatorów lub sponsorów. W grach podwójnych i mieszanych przewidywane są medale i dyplomy, 
natomiast nagrody rzeczowy będą uzaleŜnione jak wyŜej. 
 
7. Terminy:   

I Turniej 20.09.2009r 
II Turniej 13.12.2009r. 
III Turniej 20.02.2010r. 
IV Turniej 07.03.2010r. 
Turniej Finałowy – Mistrzostwa w kategorii open, 
kobiet oraz gier podwójnych i mieszanych 

21.03.2010r. 

 
Wszystkie turnieje rozegrane będą w Bytomiu Miechowicach ul. Nickla 143a /wymiennikownia/. 
Zapisy od godz. 9.00, rozpoczęcie gier o godz. 10.00 
 
*wyŜej wymieniony komunikat był zamieszczony w dniu 07.08.2009r. jako Komunikat Organizacyjny (z wyszczególnieniem dat według 
Kalendarza Imprez Śl.Z.T.S.) 

Członek Zarządu Śl.Z.T.S. 
/-/Jan Kaczyński 


