
 

 

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego 
Tel  0943402230, 0943451777, 605351540, fax 094-3415914 

Konto: 64 1020 2791 0000 7402 0084 4894 
E-mail zachodniopomorski@pzts.pl  75-529 Koszalin ul. Piłsudskiego 90 

 
 
 

Komunikat Organizacyjny 
Finału Wojewódzkiego Pucharu Polski 2009 

 
 

Organizator -   ZPZTS, KTS Koszalinianin i UKS Sucha Koszalińska  
Cel zawodów- wyłonienie najlepszej seniorskie drużyny kobiet i mężczyzn w woj. ZPM do udziału 
na szczeblu ogólnopolskim, popularyzacja tenisa stołowego oraz zdobycie punktów do 
współzawodnictwa klubowego. 
Miejsce zawodów- hala sportowa Gimnazjum w Sianowie ul. Chrobrego 4, niedziela 31.05.2009 r. 
godz. 10.00.   
 
System rozgrywania zawodów- wojewódzki finał Pucharu Polski w sezonie 08/09 zostanie 
rozegrany w ciągu 1-go dnia, systemem pucharowym, przegrywająca drużyna odpada. 
 
 Wyciąg z regulaminu rozgrywek ZPZTS! 
 
 4.7. Puchar Polski: Drużyna składa się z minimum 3-ch zawodników /czek/ a maksimum 4 
zawodników (czek). Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone są systemem bezpośredniej 
eliminacji ( pucharowo) – 1 mecz. Spotkanie składa się z 4 do 7 gier kolejno rozgrywanych na jednym 
stole, zgodnie z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 4 zwycięstw; przez jedną z drużyn. Klucz gier; 
1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra deblowa, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z. Do gry może być wprowadzony 
zawodnik rezerwowy po 3-ciej grze pojedynczej. 
     Zestawienie drużyn odbywa się na drodze losowania przy zachowaniu rozstawienia drużyn w 
oparciu o ich aktualną pozycję w rozgrywkach I, II, III i IV ligi. Przy zgłoszeniu 2-ch drużyn z 
jednego klubu obowiązuje zasada oddalenia ich na drabince-tabeli. Wojewódzki Puchar Polski może 
być też rozgrywany w systemie turniejowym.  Zwycięzca wojewódzkiej edycji Pucharu Polski 
otrzymuje puchar i dyplom a za miejsca 2,3,4, drużyny otrzymują dyplomy. 
 
W sytuacjach których regulamin nie uwzględnia decyzje dotyczące rozstawienia drużyn 
podejmuje delegat Związku, lub sędzia główny zawodów!  
 
Sprawy finansowe - koszty organizacji turnieju pokrywa Związek i Klub będący gospodarzem.  
Wpisowe od 1-ej drużyny– 70,00 zł. 

 
Zgłoszenia są obowiązkowe i do dnia 25.05.09 r. telefonicznie, lub pisemnie z podaniem składów 
drużyn na adres Związku. 
 
Regulamin nie ogranicza ilości drużyn z 1-go Klubu. 
Zawodnicy powinni posiadać licencje, karty zdrowia oraz sprzęt i strój zgodny z przepisami.  
Przypominamy - w sezonie 07 /08 woj. Puchar Polski zdobyły zespoły, 
Mężczyźni – UKS Chrobry Międzyzdroje, Kobiety –UKS Sucha Koszalińska.  
                                                                                     
 
 
Koszalin  27.05.2009 r.                                      Opracowanie ZPZTS V-ce prezes  Piotr Bochnacki 
 


