
Katowice, 25.10.2011r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 016/2011/2012 

Wojewódzki Turniej UKS o Puchar PZTS 

sezon 2011/2012 

 
1. Miejsce: Pszów, ul. Traugutta 12 SP nr 1 

2. Termin: 29.10.2011r., 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. 10.05 

4. Warunki uczestnictwa i system współzawodnictwa: 

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki ur. 1999 i młodsze będące zawodnikami UKS-ów 

zarejestrowanych przez właściwy organ założycielski oraz członkowie Śląskiego Związku Tenisa 

Stołowego. 

W  zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy lub zawodniczki , którzy wykupili licencją PZTS lub 

zawodnicy i zawodniczki bez licencji, ale z udokumentowanym członkowstwem w UKS. 

Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej w dwóch kategoriach wiekowych dziewcząt i 

chłopców. Drużyna składa się z 2 do 4 zawodników lub zawodniczek w następujących rocznikach: 

- grupa młodsza dziewcząt ur. 2001 i młodsze 

- grupa młodsza chłopców ur. 2001 i młodsi 

- grupa starsza dziewcząt ur. 1999 i 2000 

- grupa starsza chłopców ur. 1999 i 2000 

Zawodnik lub zawodniczka z rocznika młodszego może wystąpić w grupie starszej tracąc w tym 

przypadku możliwość gry w swojej grupie wiekowej. 

W każdej grupie wiekowej zawodnik lub zawodniczka rezerwowa może wystąpić po pierwszej serii 

gier pojedynczych. 

Mecze pomiędzy drużynami odbywają się według następującego klucza: 

A-X;                             B-Y;                               Gra podwójna                        A-Y;                                B-X 

5. Zasady rozstawienia i system rozgrywania 

Rozstawienie do tabel w kategorii młodszej nastąpi na podstawie sumy punktów dwóch najlepszych 

zawodników lub zawodniczek z listy rankingowej I WTK w kategorii żaków i żaczek sezonu 

2011/2012. 

Rozstawienie do tabel w kategorii starszej nastąpi na podstawie sumy punktów dwóch najlepszych 

zawodników i zawodniczek z listy rankingowej I WTK w kategorii młodzików i młodziczek sezon 

2011/2012. 

Drużyny bez punktów będą losowane w dalszej kolejności. 

System rozgrywania zawodów zostanie ustalony przez organizatora w zależności od ilości zgłoszeń. 

Z eliminacji wojewódzkich do półfinałów kwalifikują się po dwie najlepsze drużyny w każdej 
kategorii. 

         6.   Sprawy finansowe: 

                Wpisowego nie pobiera się.                 

        7.    Nagrody: 

               Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy.  

8.  Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich.  

  

  Kierownik Biura  Śl.Z.T.S. 

/-/Jan Kaczyński 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH
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