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Komunikat Organizacyjny  
Drużynowych Mistrzostw Woj. Juniorów-ek, Kadetów-ek, Młodzików-czek. 

w Tenisie Stołowym na 2009 r. oraz eliminacji do Drużynowych Mistrzostw Polski 
  

1. Organizatorzy: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego i UKS Sucha Koszalińska. 
2 Cel Mistrzostw: wyłonienie drużynowego mistrza woj. na 2009 r. oraz 3-ech drużyn do 

Półfinałów Mistrzostw Polski i zdobycie punktów do współzawodnictwa klubowego. 
       3. Miejsce rozgrywek i termin: godz.10.00 w dniu 26.04.2009 r. /niedziela/. 
            Hala Gimnazjum w Sianowie, Stoły JOOLA  3000SC niebieskie– 12 szt., piłki białe 
                     

4. Uczestnictwo: prawo startu mają drużyny złożone, juniorzy z 3 zawodników, natomiast 
      juniorki, kadeci, kadetki, młodzicy i młodziczki z 2 zawodników-czek.  
 Każdy zawodnik-czka musi posiadać licencje/ubezpieczenie/ i wiekowo odpowiadać swej  
     kategorii, nie mogą kadeci-ki grać w juniorach a młodzicy w kadetach.  
    Wyj ątek stanowią drużyny młodzików-czek,  w których mogą grać zawodnicy-czki  
    młodsi. Z jednego klubu może startować maksimum 3 drużyny w jednej konkurencji! 
      

      5.  System rozgrywania mistrzostw: zgodnie z regulaminem rozgrywek, drużyny juniorek,  
           kadetów-tek i młodzików-czek, występują w 2 osobowych składach grają systemem 2 gry 
           pojedyncze, podwójna i 2 pojedyncze a mecz grany jest do trzeciego punktu. Natomiast  
           juniorzy grają trójką zawodników bez gry podwójnej i również do trzeciego zwycięstwa!   
           
    6.   Potwierdzenie udziału w zawodach: 

   istnieje obowiązek wcześniejszego zgłoszenia zawodników(czek) do DrMWoj. aby 
    przygotować dokumentację zawodów i usprawnić rozpoczęcie. Środki łączności  
    w nagłówku. 

  7.  Program Dr. M.Woj.: o godz.10.00 rozpoczynają młodzicy, o godz. 12.00  zamknięcie listy  
         startowej juniorów-ek, kadetów-tek. 
            
         Cytat z regulaminu rozgrywek: 
Drużynowe mistrzostwa województwa juniorów(ek), kadetów(ek), młodzików(ek). 

Rozgrywane są systemem pucharowy, przegrywający zespół odpada.  
        Rozstawienie drużyn odbywa się na podstawie rankingu, z sumy punktów rankingu indywidu-

alnego zawodników. Ranking jest bezwzględny i drużyny z jednego klubu mogą się spo-
tkać w 1 meczu! Awans do półfinałów MP uzyskują 3 drużyny. W  DMW juniorów mecze 
składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole aż do osiągnięcia 3 
zwycięstw przez jedną z drużyn: 

 
    8.  Zasady finansowania: Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa  
         pokrywają uczestnicy. Wpisowe do zawodów: drużyny młodzików, kadetów i juniorek po 25  
        zł., juniorów-30 zł.                                             
         
    9. Nagrody: mistrzowskie drużyny otrzymują puchary a 4-ry pierwsze drużyny dyplomy.                                          
         
        Koszalin 19.04.2009 r.                                                ZA ORGANIZATORÓW
  
                                                                                                                  V-ce prezes Piotr Bochnacki 
    
Zgłoszenia! 
 


