
Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku 

80-462 Gdańsk ul. Meissnera 1 

Adres E-mail: pomorski@pzts.pl; Strona: www.gdansk.tenis-stolowy.org 

________________________________________________________ 

Gdańsk 16.04.2009  

 
KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PÓŁFINAŁOWYCH 

Indywidualnych i druŜynowych Mistrzostw Polski Juniorów/ek 

XVI  Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy (Kadetów/ek) 

Pucharu Polski Młodzików  

w tenisie stołowym 

GDAŃSK 2.05.2009 

 

1. ORGANIZATORZY 
• Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku 
• Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby 
• MRKS Gdańsk 
• Urzędu Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku  

-  

2. CEL 
Wyłonienie po 2 zawodników i 2 zawodniczki oraz po 3 druŜyny dziewcząt i 3 druŜyny chłopców w 
kategoriach: 

• Juniorów/ek            do Indywidualnych i DruŜynowych Mistrzostw Polski Juniorów, 
• Kadetów/ek        do finałów XVI  Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy, 
• Młodzików/czek      do  Finału Pucharu Polski Młodzików. 

 
3. TERMIN  I  MIEJSCE  ZAWODÓW 

• 2 maja 2009 (Sobota)  
• Hala sportowa Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby  Gdańsk ul. Meissnera 3 
• Hala Sportowa MRKS Gdańsk ul. Meissnera 1  

 
4. UCZESTNICTWO 

Prawo startu posiadają wyłącznie zaw. w swoich kategoriach wiekowych 
• JUNIORZY/RKI ;- KADECI/TKI i  MŁODZICY/CZKI   

� indywidualnie w kaŜdej z konkurencji po 2 zawodniczki i 2 zawodników,  
� druŜynowo po 3 zespoły klubowe dziewcząt i 3 zespoły klubowe chłopców 

z województw : kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego  
wyłonione w drodze eliminacji wojewódzkich. 
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Obowiązuje posiadanie przez startujących wykupionej licencji okresowej na sezon 20087/2008  oraz 
wymaganego przepisami stroju i sprzętu sportowego. 
 

5. SYSTEM  ROZGRYWEK 
• indywidualnie – do 2 poraŜek bez dodatkowej gry o pierwsze miejsce  

/ awans zdobywcy miejsc 1 – 2 / 
• druŜynowo  – kaŜda kategoria wiekowa w 3 grupach systemem ,, kaŜdy z kaŜdym ” 

/ awans 1 miejsc z grup /  
zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2008/2009 
  

6. LOSOWANIE  
Losowanie – rozstawienie do gier indywidualnych przeprowadzone zostanie na podstawie aktualnego 
RANKINGU  PZTS  po III  OTK  i  III  WTK,  natomiast do gier druŜynowych na podstawie sumy 
punktów indywidualnego Rankingu PZTS po III  OTK  i  III  WTK  2  zaw. w kategorii juniorek, 
kadetów/ek i młodzików/czek a 3 zaw. w kategorii juniorów, zgodnie z aktualnie obowiązującym 
Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2008/2009 . 
 

7. PROGRAM  ZAWODÓW 
Sobota – 2 maja 2009 

TURNIEJE  INDYWIDUALNE 
do godz. 10.30 Przyjazd i potwierdzenie zgłoszeń uczestników zawodów indywidualnych 

juniorów/ek , kadetów/ek i młodzików/czek 
10.45 Losowanie turniejów indywidualnych w/wym kategorii wiekowych 
11.00 Rozpoczęcie gier juniorów/ek , kadetów/ek i młodzików/czek 
około 12.30 Uroczyste otwarcie zawodów i zakończenie turniejów indywidualnych 

TURNIEJE  DRUśYNOWE:  Juniorów/ek, Kadetów/ek, Młodzików/ek 
do godz. 12.00 Przyjazd i ostateczne potwierdzenie zgłoszeń uczestników druŜyn 
12.15 Losowanie zawodów druŜynowych  
12.30 Rozpoczęcie spotkań druŜynowych w grupach  
około 18.30 Zakończenie zawodów  

 
8. ZGŁOSZENIA  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO  PÓŁFINAŁÓW 

Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego proszone są o przesłanie  
najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2009 roku na adresy poczty elektronicznej e-mail 
Pomorskiego Wojewódzkiego Związek Tenisa Stołowego   

• pomorski@pzts.pl,  
• Ryszard.Weisbrodt@wp.pl  

i  Centrum Szkolenia PZTS 
• centrum.szkolenia@pzts.pl  

zgłoszenia do turniejów indywidualnych zawodników/czek oraz druŜyn ze składami osobowymi 
zakwalifikowanych do Półfinałów w poszczególnych kategoriach wiekowych z podaniem obok nazwisk  
i  imion rok urodzenia , numer licencji i ilości punktów aktualnego rankingu PZTS po III OTK i III WTK. 
Tel kont.  602 316 717 Ryszard Weisbrodt 
     (058) 346 8111 Małgorzata Migdalska 
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9. WYśYWIENIE 
   Będzie istniała moŜliwość skorzystania z bufetu w miejscu zawodów. 
   
 

10. SPRAWY  FINANSOWE 
•  koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, 
•  koszty dojazdu  i wyŜywienia ponoszą uczestnicy / delegujące jednostki /  
• wpisowe do Półfinałów Indywidualnych juniorów/ek i młodzików/czek wynoszą 15,- zł 

od startującego zawodnika, 
• wpisowe do Półfinałów DruŜynowych juniorów/ek i młodzików/czek wynoszą 20,-zł od druŜyny 
•  opłat od startu kadetów/ek tak indywidualnie jak i druŜynowo nie pobiera się 

 
11. BIURO  ZAWODÓW 

Czynne będzie sobotę od godz. 10.00 do końca gier  
       

12. NAGRODY 
•  najlepsze druŜyny w grupach otrzymają PUCHARY i dyplomy , 
•  zawodnicy/czki w grach poj. awansujący do finałów swych kategorii wiekowych otrzymają  

statuetki i dyplomy 
 

13. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
      Zawody rozegrane zostaną na 20 stołach (juniorzy i kadeci – hala Centrum) juniorki i młodziczki – hala 
MRKS Gdańsk) piłeczkami 40 mm marki Double Circle białe. 
      Obowiązują aktualne przepisy sędziowskie i Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2007/2008  
w tym posiadanie jednakowych koszulek przez zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych 
/ p. 1.3.3 /  
 
 

Za  Organizatorów 
 

Sekretarz PWZTS 
Małgorzata Migdalska 

 
                                                                                          
                                                                                             

 


