
Katowice, 06.05.2010 r. 
   
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 233/09-10 
Indywidualnych Mistrzostw Śląska 

Weteranów i Weteranek w kategorii OPEN 
sezon 2009/2010 

 
1. Organizatorzy: Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach  

Bytomskie Towarzystwo Tenisa Stołowego SILESIA Miechowice Bytom 
2. Miejsce: Bytom Miechowice, ul. Nickla 143a (wymiennikownia) 
3. Termin:  16.05.2010r., godz. 9.00 
4. Program: 

Zapisy: godz. 9.00 – 9.45 
Rozstawienie do tabel: godz. 9.45 – 10.00 
Otwarcie: godz. 10.00 
Rozpoczęcie gier: godz. 10.10 

5. Warunki uczestnictwa: 
Prawo startu mają: 
-zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w klubach Śląskiego Związku Tenisa Stołowego lub zawodnicy i 
zawodniczki reprezentujące inne OZTS-y -  posiadający stały adres zameldowania w woj. Śląskim. 
 - weterani ur. 1970 i starsi,  
- weteranki ur. 1975 i starsze 

6. Indywidualne Mistrzostwa Śląska odbędą się w następujących kategoriach: 
- kategoria OPEN – weterani ur. 1970 i starsi 
- kategoria OPEN – weteranki ur. 1975 i starsze 
- gry podwójne weteranów – kategoria OPEN 
- gry podwójne weteranek – kategoria OPEN 
- gry mieszane – kategoria OPEN 
Warunkiem rozegrania gier podwójnych i mieszanych jest uczestnictwo minimum czterech par. 

7. Zasady rozstawienia i system rozgrywania: 
Rozstawienie do tabel na podstawie aktualnych list rankingowych weteranów i weteranek. Zawodnicy 
którzy nie startowali w cyklu imprez Mistrzostw Śląska Weteranów w kategoriach wiekowych i nie 
posiadają Ŝadnych punktów będą losowani. Turniej w drabince z przodu będzie rozgrywany o miejsce I 
i II natomiast z tyłu drabinki będą rozgrywane gry o miejsce III-IV-V-VI-VII-VIII. Turniej par 
deblowych i mieszanych będzie rozegrany systemem pucharowym z rozegraniem gier o 3 miejsce z 
przodu drabinki. Turniej zostanie rozegrany na ośmiu stołach. 

8. Sprawy finansowe: 
Wpisowe do Turnieju wynosi 20 zł za wszystkie kategorie. 

9. Nagrody: 
Zwycięzcy otrzymają puchary, za miejsca I, II, III zostaną wręczone medale, dyplomy oraz talony na 
sprzęt sportowy. Za miejsca IV zostaną wręczone dyplomy. W grach podwójnych i mieszanych za 
miejsca I – III zostaną wręczone medale i dyplomy natomiast za miejsca IV – dyplomy. 

10. Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie waŜnych badań lekarskich na sezon 
2009/2010 lub oświadczenia o ich posiadaniu. 

11. W Turnieju nie obowiązuje posiadanie licencji zawodniczej na sezon 2009/2010. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach 

 

/-/Sekretarz  Śl.Z.T.S. 

Jan Kaczyński 
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