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KOMUNIKAT NR 048/09-10
VIII Mistrzostwa Śląska Uczniowskich Klubów Sportowych
o Puchar Burmistrza Miasta Pszów
DruŜynowo – 11.11.2009r.
Indywidualnie 14.11.2009r.
sezon 2009/2010

Organizator:
Śląski Związek Tenisa Stołowego
Miejski Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Pszów
Urząd Miasta Pszów

Uczestnictwo:
Mistrzostwa odbędą się w 2-ch kategoriach wiekowych, tj.
– grupa młodsza ur. 1997 i młodsi
– grupa starsza ur. 1992 – 1996

Turniej druŜynowy
1. Miejsce: Pszów, ul. Traugutta 12 – hala sportowa przy SP nr1
2. Termin: 11.11.2009r., godz. 9.00
3. Program:
Zapisy: godz. 9.00 – 9.45
Rozstawienie do tabel: godz. 9.45 – 10.00
Otwarcie: godz. 10.00
Rozpoczęcie gier: godz. 10.10
4. Regulamin
– druŜyna składa się z minimum 2, a maksimum 4 zawodników, bez prawa gry zawodników
rezerwowych w grach pojedynczych w danym meczu. Mogą oni jednak występować w grze podwójnej.
Mecz składa się z pięciu gier rozgrywanych w kolejności: A-X, B-Y, gra podwójna, A-Y, B-X i kończy
się z chwilą uzyskania przez jedną z druŜyn trzech zwycięstw – jednym z wyników 3:0, 3:1, 3:2,
– partie są rozgrywane do trzech wygranych setów, tj. 3:0, 3:1, 3:2,
– rozstawianie druŜyn odbywa się na podstawie aktualnej listy rankingowej Śl.ZTS dla danej kategorii
wiekowej. Ranking druŜynowy składa się z sumy punktów rankingu indywidualnego zawodników,
– obowiązuje rozstawianie druŜyn według zasady: DruŜyny wpisywane będą do tabeli rozgrywkowej
zgodnie z ilością punktów, które uzyskają po zsumowaniu punktów najlepszych zawodników druŜyny z
aktualnej listy rankingowej Śl.ZTS. Pozostałe druŜyny bez punktów są losowane na odpowiednie
pozycje w tabeli.
– rozstawianie i losowanie przeprowadza delegat Śl.ZTS w obecności sędziego głównego oraz
przedstawicieli zainteresowanych klubów,
– DMŚl UKS-ów rozgrywane są systemem bezpośredniej eliminacji, tj. pucharowym do ustalenia
kolejności miejsc: 1,2, 3-4, 5-8,9-16, 17-24, 25-32, itd.,
– nie ogranicza się ilości druŜyn,
– opłata za udział w turnieju druŜynowym wynosi 25 zł od jednej druŜyny
– zwycięzcy w kaŜdej kategorii otrzymują puchary, medale i dyplomy, za drugie i trzecie miejsca
zostaną wręczone medale i dyplomy, za zajęcie czwartych miejsc zostaną wręczone dyplomy.
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Turniej indywidualny
1. Miejsce: Pszów, ul. Traugutta 12 – hala sportowa przy SP nr1
2. Termin: 14.11.2009r., godz. 9.00
3. Program:
Zapisy: godz. 9.00 – 9.45
Rozstawienie do tabel: godz. 9.45 – 10.00
Otwarcie: godz. 10.00
Rozpoczęcie gier: godz. 10.10
4. Regulamin
– Mecze odbywać się będą do trzech wygranych setów, systemem pucharowym do dwóch przegranych
meczy z grą o trzecie miejsce z tyłu drabinki,
– rozstawienia do Mistrzostw odbędą się na podstawie aktualnych list rankingowych Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego,
– wpisowe wynosi 15 zł od kaŜdego uczestnika,
– zwycięzcy w kaŜdej kategorii otrzymują puchary, medale i dyplomy, za drugie i trzecie miejsca
zostaną wręczone medale i dyplomy, za zajęcie czwartych miejsc zostaną wręczone dyplomy.

Uczestnicy Mistrzostw zobowiązani są do posiadania aktualnie waŜnych badań lekarskich.
UKS-y lub SKS-y, które nie są aktualnymi członkami Śl.ZTS i nie posiadają licencji winni
przedłoŜyć zaświadczenie o aktualnym członkostwie danego UKS-u, SKS-u.

Klasyfikacja generalna
o Puchar Burmistrza Miasta Pszów
Do klasyfikacji generalnej będzie stosowana niŜej wymieniona punktacja za pierwsze cztery miejsca w kaŜdej
kategorii druŜynowej i indywidualnej Mistrzostw Śląska UKS:
I miejsce
– 4 pkt.
II miejsce
– 3 pkt.
III miejsce
– 2 pkt.
IV miejsce
– 1 pkt.
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc będą wręczone puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta Pszów, a
ponadto sprzęt sportowy (okładziny do tenisa stołowego) ufundowany przez Śląski Związek Tenisa Stołowego.
Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników słodycze i napoje, a ponadto będzie czynny bufet.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach UKS i SKS
Województwa Śląskiego!
Członek Zarządu Śl.Z.T.S.
/-/ Jan Kaczyński
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