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KOMUNIKAT NR 098/09-10
Terminarz rozgrywek Pucharu Polski Kobiet
na szczeblu Województwa Śląskiego
sezon 2009/2010
Mecze III rundy
08.12.2009 /wtorek/ - godz. 18.00
16.JKTS II Jastrzębie Zdrój
mecz w Jastrzębiu Zdroju

-

MKS Skarbek Tarnowskie Góry

17.KŚ AZS Politechniki Śl. Gliwice
mecz w Gliwicach

-

MKS Cieszko Cieszyn

18.MKS Szkoły Progres Siemianowice Śl.
mecz w Siemianowicach Śl.

-

LKS 45 Bujaków Mikołów

19.MKS Cieszko II Cieszyn
mecz w Cieszynie

-

AKS Mikołów

s. Paluch R.

s. Suchecki W.

s. Stefankiewicz S.

s. Hałaczkiewicz A.

Gospodarze wymienieni są na pierwszym miejscu
Uwaga: W przypadku kolizji terminów lub braku moŜliwości rozegrania meczu w wyznaczonym terminie –
naleŜy uzgodnić rozegranie meczu w terminie najpóźniej do 14.12.2009r.
Mecz pucharowy rozgrywany jest na jednym stole. W przypadku zabezpieczenia przez gospodarza dwóch
stołów i drugiego sędziego, mecz naleŜy rozegrać na dwóch stołach. Wyznaczony sędzia główny dokonuje
losowania ustawienia druŜyn do protokołu meczowego /ABC lub XYZ/. Mecz kończy się z chwilą uzyskania
przez jedną z druŜyn 4 pkt. meczowych /wynik: 4:0, 4:1, 4:2, 4:3/. DruŜyna składa się z minimum 3-ch
zawodniczek /maksimum 4-ch zawodniczek/. Zawodniczka rezerwowa ma prawo być wprowadzona do gry
po rozegraniu 3-ch gier pojedynczych.
Uwaga: kluby, które w ankiecie ewidencyjnej na sezon 2009/2010 zgłosiły w rozgrywkach pucharowych po dwie
druŜyny, zobowiązane są do przestrzegania zasady, aby zespół podstawowy reprezentowany był przez
najlepsze zawodniczki /minimum dwie najlepsze z rankingu klubowego/.
Zawodniczki, które wystąpią w zespole podstawowym nie mają prawa gry w zespole rezerwowym i na
odwrót. Kluby, które nie zgłosiły udziału w rozgrywkach pucharowych w klubowej karcie ewidencyjnej nie
były brane pod uwagę, chyba, Ŝe uczyniły to dodatkowo w innej formie.
Mecz rozgrywany jest według załączonego protokołu. Wynik rozegranego meczu gospodarz zobowiązany
jest podać na nr tel. 694 687 555 – Jan Kaczyński lub do biura Śl.Z.T.S. w dniu następnym na nr tel.
032 255 59 36. Oryginał protokołu meczowego naleŜy przesłać w ciągu 48 godzin do biura Związku na
adres:
Śląski Związek Tenisa Stołowego
ul. Bogucicka 2/1a
40-227 Katowice
Członek Zarządu Śl.Z.T.S.
/-/ Jan Kaczyński
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