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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 057/2011/2012 

Drużynowych Mistrzostw Śląska 

Kadetów i Kadetek 

II Memoriał im. Henryka Rzepskiego 

sezon 2011/2012 

 

 

 

1. Organizatorzy: 
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach 
Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego Jastrzębie Zdrój 

2. Miejsce: Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14a, hala Omega  
3. Termin: 05.05.2012r., godz. 9.00 
4. Program: 

Zapisy: godz. 9.00 do 9.30 
Rozstawienie do tabel: godz. 9.30 do 9.55 
Uroczyste otwarcie: godz. 9.55 
Rozpoczęcie gier: godz. 10.00 

5. Warunki uczestnictwa: 
• Prawo startu mają kadeci i kadetki ur. 1997 – 1998r. 
• w danym sezonie zawodnik/zawodniczka nie może reprezentować dwóch różnych drużyn 

jednego klubu 
• w DMŚl – kadet lub kadetka może grać tylko w swojej kategorii wiekowej 
• w DMŚl drużyny są zobowiązane do występowania w pełnym składzie  

6. Składy drużyn: 
• drużyny kadetów i kadetek składają się z minimum 2, a maksimum 4 zawodników/czek, bez 

prawa gry zawodników/czek rezerwowych w grach pojedynczych w danym meczu – zawodnicy 
i zawodniczki rezerwowe mogą występować tylko w grach podwójnych.  

• Mecz składa się z 5 gier, rozgrywanych w kolejności: 
1. A-X, 2. B-Y 3. Gra podwójna 4. A-Y 5. B-X 
i kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (wynik 3:0, 3:1, 3:2) 

7. Zasady rozstawiania i system rozgrywania DMŚl 
• rozstawianie drużyn odbywa się na podstawie listy rankingowej Śl.Z.T.S. po trzech seriach OTK i 

WTK sezonu 2011/2012. Ranking drużynowy składa się z sumy punktów rankingu 
indywidualnego dwóch zawodników lub dwóch zawodniczek. 

• w DMŚl obowiązuje rozstawianie drużyn według zasady: Drużyny wpisywane będą do tabeli 
rozgrywkowej zgodnie z ilością punktów, które uzyskają po zsumowaniu punktów najlepszych 
zawodników drużyny z aktualnej listy rankingowej Śl.Z.T.S. 
Pozostałe drużyny bez punktów są losowane na odpowiednie pozycje w tabeli, przy czym 
obowiązuje zasada, że drużyny z tego samego klubu nie mogą zagrać ze sobą w I-szej rundzie. 

• rozstawianie i losowanie DMŚl przeprowadza delegat Śl.Z.T.S. w obecności sędziego głównego 
oraz przedstawicieli zainteresowanych klubów, 

• DMŚl rozgrywane są systemem bezpośredniej eliminacji, tj. pucharowym do ustalenia 
kolejności miejsc: 1,2, 3-4, 5-8,9-16, 17-24, 25-32, itd., 

• w DMŚl poszczególne pojedynki są rozgrywane do trzech wygranych setów, tj. 3:0, 3:1, 3:2. 
• do współzawodnictwa klubowego podsumowującego sezon 2011/2012 zaliczane będą punkty 

czterech najlepszych drużyn danego klubu (w przypadku startu więcej niż IV drużyn), przy czym 
wybiera się jedynie najlepsze punkty, które zostały osiągnięte przez drużynę, biorąc pod uwagę 
jej start w finałach, półfinałach DMP bądź Drużynowych Mistrzostwach Śląska, 

• jeżeli klub wystawi więcej niż jedną drużynę w Drużynowych Mistrzostwach Śląska, to drużyny 
te muszą w tych samych składach występować w Półfinałach i Finałach Mistrzostw Polski. 

8. Nagrody 
za miejsca 1, 2, oraz miejsca 3 (dwie drużyny) będą wręczone puchary, medale i dyplomy. 
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9. Sprawy finansowe 
startowe do Mistrzostw wynosi 30 zł od jednej drużyny 

10. Do bezpośredniego udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, na podstawie limitu PZTS 
zakwalifikowano: Kadetki – Armada BTTS Silesia Miechowice Bytom, 
                                    Kadeci – UKS Huragan Sosnowiec. 
 Po dwie najlepsze drużyny kadetek i kadetów wystąpią w półfinałach, za wyjątkiem wyżej 
wymienionych. 
 
 

Kierownik Biura Śl.Z.T.S. 
/-/Jan Kaczyński 


