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Organizator :  

Sekcja Tenisa Stołowego LKS STRAŻAK Mikołów 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 

Szkoła Podstawowa nr.8 w Mikołowie - Paniowach 
Miejsce i terminy  :  

Mikołów - Paniowy Szkoła Podstawowa nr 8, ul Wolności 27 
I - 11  Styczeń 2015 (niedziela) 

II - 31 Styczeń – (sobota) nowy termin turnieju 
III - 28  Luty 2015 (sobota) 

IV - 21  Marzec 2015 (sobota) 
V - 12  Kwiecień 2015 (niedziela) 

VI – 1  Maj 2015 (piątek) 
W przypadku zmian w kalendarzu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego jest możliwość zmiany daty 

poszczególnych rund 
Kategorie wiekowe ;  
I - KOBIETY - OPEN 

II - JUNIORZY - do lat 18 (do rocznika 1997) 
III - AMATOR - wyłącznie zawodnicy bez licencji PZTS 

IV - SENIORZY - do 39 lat (do rocznika 1976) 
V - WETERANI - 40 lat i więcej(rocznik 1975 i starsi) 

VI - OPEN(bez ograniczeń wiekowych) 
Program zawodów ; 

Godzina - 10,00 - rozpoczęcie gier kategorii KOBIET 
Godzina - 10,00 - rozpoczęcie gier kategorii JUNIOR 
Godzina - 11,00 - rozpoczęcie gier kategorii SENIOR 

Godzina - 11,00 - rozpoczęcie gier kategorii WETERAN 
Godzina - 13,30 - rozpoczęcie gier kategorii AMATOR 
Godzina - 14,30 - rozpoczęcie gier kategorii OPEN 

Zapisy do poszczególnych kategorii do 10 minut przed rozpoczęciem gier. 
Uczestnictwo ;  

Mogą brać udział zawodnicy nie zrzeszeni(amatorzy) i zawodnicy z licencją PZTS do II ligi włącznie. 
Kobiety mogą brać udział bez ograniczeń w kategoriach męskich. 

System turnieju ; 
Turnieje rozgrywane są systemem do dwóch przegranych pojedynków. Zwycięzca z lewej strony 
tabelki zajmuje trzecie miejsce. Rozgrywamy mecze o miejsca 5/6 i 7/8. W sytuacji małej ilości 

zawodników w poszczególnej kategorii, system gier zostanie zmieniony na grupowo-pucharowy lub 
grupowy. 

Klasyfikacja końcowa ;  
Do klasyfikacji końcowej są zaliczane najlepsze wyniki z pięciu eliminacji. 

Wpisowe ;  
5 zł. grupy – JUNIOR, KOBIETY  

10 zł. grupy – AMATOR, SENIOR, WETERAN 
10 zł. grupa – OPEN 

W przypadku uczestnictwa w trzech kategoriach III,IV,V lub VI łączna kwota wpisowego wynosi 25 zł 
Nagrody ; 

Najlepsi zawodnicy klasyfikacji końcowej w poszczególnych kategoriach otrzymują : 
Miejsca 1-3 puchary + nagrody rzeczowe. 

Statuetki za udział otrzymują zawodnicy z miejsc poniżej trzeciego, którzy uczestniczyli minimum w 
pięciu turniejach. Dany zawodnik może otrzymać tylko jedną statuetkę za cały cykl. 

Zwycięscy poszczególnych kategorii w każdym turnieju otrzymują statuetki. 
Pozostałe ;  

Zawodnicy koszty przejazdu pokrywają w własnym zakresie, obowiązuje obuwie i strój sportowy. 
Ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje w własnym zakresie. Sprawy sporne oraz nie ujęte w 

regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator. 
Informacje dodatkowe ; 

nr.tel - 322-50-40, 514-824-660 nr gg – 4078873 e-mail – junior.paniowy@interia.pl                      
oraz na stronie internetowej sekcji - http://strazakmikolow.dbv.pl 

 


