ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
40-227 Katowice, ul. Bogucicka 2/1a

Tel/fax 32 255 59 36

e-mail: slaski@pzts.pl

www.slzts.pl

Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275
Katowice, 04.11.2013r.

KOMUNIKAT NR 083/2013/2014

Terminarz rozgrywek Pucharu Polski Kobiet
na szczeblu Województwa Śląskiego
sezon 2013/2014
Mecze III rundy
19.11.2013 /wtorek/ - godz. 18.00
Sędzia
11. UKS Huragan Sosnowiec
Mecz w Sosnowcu, ul. Legionów 21
12. LKS 45 Bujaków Mikołów
13. RKS Cukrownik II Chybie
14. MKS Sokół Orzesze
Mecz w Orzeszu – Gardawicach, ul. Uczniowska 1
15. LKS Orzeł Stanica
Mecz w Stanicy, ul. Gliwicka 18
16. PSKS Beskidy Bielsko Biała
17. UKS Dwójka Sosnowiec
18. KTS Mysłowice
-

KU AZS AJD Częstochowa

Kulawiak

MKS Skarbek Tarnowskie Góry
KTS Lędziny
MKS Cieszko Cieszyn

Jędras
Staniek I.
Spendel

JKTS Jastrzębie Zdrój

Szmaj

MKS Czechowice Dziedzice
AKS Mikołów
RKS Cukrownik Chybie

Graboń
Eliasz
Olencki

Gospodarz wymieniony jest na pierwszym miejscu
Uwaga: W przypadku kolizji terminów lub braku możliwości rozegrania meczu w wyznaczonym terminie –
należy uzgodnić rozegranie meczu w terminie najpóźniej do 26.11.2013r.

Mecz pucharowy należy rozgrywać na dwóch stołach. Wyznaczony sędzia dokonuje losowania
ustawienia drużyn do protokołu meczowego /ABC lub XYZ/. Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez
jedną z drużyn 4 pkt. meczowych /wynik: 4:0, 4:1, 4:2, 4:3/. Drużyna 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 2013/2014 zgłosiły w rozgrywkach pucharowych po
dwie drużyny, 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.
Mecz rozgrywany jest według załączonego protokołu. Wynik rozegranego meczu gospodarz
zobowiązany jest podać na nr tel. 694 687 555 – Jan Kaczyński bezpośrednio po meczu. Oryginał
protokołu meczowego należy dostarczyć w ciągu 48 godzin do biura Związku na adres:
Śląski Związek Tenisa Stołowego
ul. Bogucicka 2/1a
40-227 Katowice
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Regulamin DruŜynowego Pucharu Polski na szczeblu Województwa Śląskiego
1. Celem rozgrywek o Puchar Polski w Województwie Śląskim jest wyłonienie zwycięzcy
w konkurencji mężczyzn i kobiet, którym będzie przysługiwać prawo startu w rozgrywkach
centralnych Pucharu Polski.
2. Rozgrywki pucharowe prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji, tj. pucharowym
poprzez rozegranie jednego spotkania.
3. Zestawienie par odbywa się w drodze losowania, po uwzględnieniu podziału terytorialnego
w pierwszym etapie rozgrywek pucharowych.
4. Gospodarzami spotkań w I rundzie są zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach ligowych
sezonu 2012/2013. W kolejnych rundach w roli gospodarza występuje drużyna będąca
w poprzedniej rundzie gościem. W przypadku, gdy obie drużyny w poprzedniej rundzie
występowały w roli gospodarza lub gościa, gospodarzem zostaje drużyna zajmująca niższą
pozycję w aktualnie prowadzonych rozgrywkach sezonu 2013/2014. W przypadku, gdy
rozgrywki ligowe nie są jeszcze prowadzone, gospodarzem będzie zespół niżej sklasyfikowany
w zakończonych rozgrywkach sezonu 2012/2013 lub zespól, który po raz pierwszy bierze udział
w rozgrywkach. W ostatecznej sytuacji decydować będzie losowanie.
5. Drużyny, które będą przystępować do rozgrywek pucharowych w późniejszym etapie, w
każdym przypadku będą w pierwszych meczach występować w roli gości.
6. Drużyna uczestnicząca w zawodach pucharowych składa się z minimum 3-ch, a maksimum
4-ch zawodników. Rezerwowy zawodnik lub zawodniczka może uczestniczyć w meczu, po
rozegraniu 3-ch gier pojedynczych.
7. Mecz składa się z 4 – 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole (za zgodą obydwu drużyn
mecz może być rozegrany na 2 lub 3 stołach), według poniższego klucza:
1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. Gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z
8. Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 4-ch zwycięstw przez jedną z drużyn.
9. W Pucharze Polski mogą występować maksymalnie po dwie drużyny z jednego klubu
w kategorii mężczyzn i kobiet.
10. W przypadku, gdy klub zgłasza do rozgrywek dwie drużyny, to w pierwszej drużynie
obowiązkowo muszą wystąpić dwaj najlepsi zawodnicy lub dwie najlepsze zawodniczki
z aktualnego rankingu.
11. Zawodnik lub zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie z danego klubu.
12. Turniej finałowy (półfinały, finał oraz mecze o III miejsca) z udziałem mężczyzn i kobiet jest
rozgrywany w jednym terminie.
13. Nagrody:
- zwycięskie drużyny w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymują puchary, medale i dyplomy;
- miejsca II i III otrzymują medale i dyplomy;
- miejsca IV otrzymują dyplomy.

Sporządził: Stanisław Juniewicz
Dyrektor Organizacyjny Śl.Z.T.S.
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek Śl.Z.T.S.
/-/ Jan Kaczyński
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Protokół meczu Pucharu Polski Kobiet
na szczeblu
Województwa Śląskiego
rozegranego w dniu……………………. w ……………………………………………………………………..
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