
 

Indywidualne Mistrzostwa Śląskiej Ligi AmatorówIndywidualne Mistrzostwa Śląskiej Ligi AmatorówIndywidualne Mistrzostwa Śląskiej Ligi AmatorówIndywidualne Mistrzostwa Śląskiej Ligi Amatorów    
w Tenisie Stołowymw Tenisie Stołowymw Tenisie Stołowymw Tenisie Stołowym 

    

23 CZERWIEC (SOBOTA) 2012 r. - Sala gimnastyczna ZSI Chorzów 
 

 
CELCELCELCEL    TURNIEJUTURNIEJUTURNIEJUTURNIEJU: 
Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych oraz wyłonienia 
najlepszych zawodników i zawodniczek w róŜnych kategoriach wiekowych. 
 

TERMIN i MIEJSCE ZTERMIN i MIEJSCE ZTERMIN i MIEJSCE ZTERMIN i MIEJSCE ZAAAAWODÓW:WODÓW:WODÓW:WODÓW:    

Zawody zostaną rozegrane 23 czerwca 2012 roku (sobota) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Integracyjnych w 
Chorzowie. Turniej zostanie przeprowadzony na 9 stołach. 
    

UCUCUCUCZESTNICTWO:ZESTNICTWO:ZESTNICTWO:ZESTNICTWO:    
W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy uczestniczyli lub aktualnie uczestniczą w rozgrywkach  Śląskiej 
Lidze Amatorów w sezonie 2011/2012 niezaleŜnie od aktualnej przynaleŜności klubowej. Uczestnicy Turnieju 
powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub oświadczenie o dobrowolnym starcie w turnieju.  
    

KATEGORIE WIEKOWEKATEGORIE WIEKOWEKATEGORIE WIEKOWEKATEGORIE WIEKOWE: : : :     
Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 
 

- Kategoria A - Zawodnicy do 40 roku Ŝycia (rocznik 1972 i młodsi) 
- Kategoria B - Zawodnicy od 41 do 55 roku Ŝycia (rocznik 1957-1971) 
- Kategoria C - Zawodnicy pow. 55 roku Ŝycia (rocznik 1956 i starsi) 
- Kategoria D - Indywidualne Mistrzostwa I Ligi - open 
- Kategoria E - Indywidualne Mistrzostwa II Ligi - open 
 

SYSTEM ROZGRYWEK:SYSTEM ROZGRYWEK:SYSTEM ROZGRYWEK:SYSTEM ROZGRYWEK:    
Zawody w kategoriach wiekowych rozegrane zostaną system do dwóch przegranych meczów do 3 
wygranych setów (3:1, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu 
rozgrywania turnieju. W pierwszych rundach nie będą mogli się spotkać zawodnicy z jednego klubu.  
    

ROZROZROZROZSSSSTAWIENIETAWIENIETAWIENIETAWIENIE::::    
Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg miejsc w klasyfikacji indywidualnej 
zajmowanych w swoich ligach w sezonie 2011/2012. 
 

WPISOWE DO ZAWODÓWWPISOWE DO ZAWODÓWWPISOWE DO ZAWODÓWWPISOWE DO ZAWODÓW: : : :     
– wpisowe do zawodów wynosi 20 zł – w cenie wpisowego jest moŜliwość startu we wszystkich dostępnych dla 
danego zawodnika kategoriach (kategoria wiekowa, kategoria open). 
    

PRZEWIDYWANY PRZEWIDYWANY PRZEWIDYWANY PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJUHARMONOGRAM TURNIEJUHARMONOGRAM TURNIEJUHARMONOGRAM TURNIEJU::::    
    

 do 9.45 - potwierdzenia udziału w turnieju, 
 9.50 - losowanie gier ,  
10.00 - rozpoczęcie gier w kategoriach A,B 
11.00 - rozpoczęcie gier w kategoriach C    
12.30 - rozpoczęcie gier w kategorii D i E    
około godz. 15.00  - zakończenie zawodów - wręczenie pucharów, medali i nagród rzeczowych.   
    

NAGRODY:NAGRODY:NAGRODY:NAGRODY:    
Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziane są puchary, a ponadto dla pierwszych trzech zawodników 
w kaŜdej kategorii ufundowane zostaną nagrody.  
    

POSTANOWIENIA OGÓLNE:POSTANOWIENIA OGÓLNE:POSTANOWIENIA OGÓLNE:POSTANOWIENIA OGÓLNE:    
We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyŜszym regulaminie decyduje Sędzia główny 
i Organizator zawodów! 
 

ORGANIZATORZYORGANIZATORZYORGANIZATORZYORGANIZATORZY:::: 
Śląski Związek Tenisa Stołowego 
UKS Hajduki Chorzów 
Sędzia główny: Sebastian Krupa    


