
Zachodniopomorski Zwi
Tel  0943402230, 0943451777, 605351540, fax 094

E-mail zachodniopomorski@pzts.pl

V Memoriał Mieczysława Grzesiaka

Indywidual

 

 
     Zarząd LUKS Gryfice i Zarz ąd ZPZTS
jest jednocześnie Indywidualnymi M istrzostwa
impreza roku w tej kategorii, jest poś
lat na zachodniopomorskiej ziemi działał jako trener 
 
1. Organizatorzy: Zachodniopomorski 

 
2. Cel zawodów:   
    wyłonienie mistrza województwa i 2-
    Polski –OOM,  zdobycie punktów do rankingu i współzawodnictwa k
    klasa, za miejsca 2-6 klasa III.! 
    
3. Miejsce zawodów i termin:    
  w Gryficach Hala Szkoły Podstawowej 
  Minimalna ilość stołów - 8 stołów, piłeczki 
 
4. Uczestnictwo-prawo startu:  
    w mistrzostwach mogą grać tylko i wył
     młodsi/, posiadający kartę zdrowia i ubezpieczenie or
 
5. System rozgrywania IMW oraz konkurencje
    gry pojedyncze będą rozgrywane w systemie,
    zgłoszonych zawodników, decyzje podejmie delegat Z
    miejsce 1 i z lewej miejsce 2, w grach 
    Losowanie dwójkami na miejscach 3-
   W grach podwójnych w kolejności według sumy punktów zawodniczek
 
6. Zasady finansowania:  
    koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa pokrywaj
 
7. Program  zawodów: 
    godz.10.00 zamknięcie listy startowej
                                      
8. Nagrody: 
   zwycięzcy gier pojedynczych otrzymują
   oraz  dyplomy za 6 miejsc w grach pojedynczych i 4 miejsca w podwójnych.
    
   
 
Sędzią główny IMW Mł. będzie Andrzej W
Delegatem  ZPZTS Jan Nowicki 
 
Koszalin 13.04.2009 r.      
                                                                                                                             
   
 
Otrzymują:  
Kluby woj. ZPM będące członkami ZPZTS 
Prasa               
 

 

 

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

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

 
 

Memoriał Mieczysława Grzesiaka 

Indywidualnych Mistrzostw Woj. Kadetek-tów
 

Komunikat organizacyjny 

ZPZTS już piąty raz organizują „V Memoriał Mieczysława GRZESIAKA”
istrzostwami Województwa Kadetek i Kadetów. Ta najwa

jest poświęcona pamięci Mieczysław Grzesiak znakomitego zawodnika,
działał jako trener i wychowawca młodych sportowców!  

 Związek Tenisa Stołowego w Koszalinie oraz LUKS Gryfice

-ch zawodników oraz 2-ie zawodniczki do Półfinału Indywidualnych Mistrzostw 
cie punktów do rankingu i współzawodnictwa klubowego, uzyskanie klas sportowych, z 1

Szkoły Podstawowej nr.4 ul. Sienkiewicza, dzień 19 kwietnia 2009 r. godz. 10,
iłeczki TIBHAR BASIC  (białe). 

 tylko i wyłącznie kadetki i kadeci urodzeni 1994-95. /nie mogą startowa
 zdrowia i ubezpieczenie oraz zgodny z przepisami sprzęt sportowy

oraz konkurencje:  
 rozgrywane w systemie, do wyłonienia 8-ki zawodników i zawodniczek, uzale

ników, decyzje podejmie delegat Związku, w ósemkach obowiązuje system z prawej strony drabinki
, w grach podwójnych obowiązuje system pucharowy, z grą o 3 miejsce

-8 a dalej zgodnie z rankingiem po III WTK, OTK! 
ci według sumy punktów zawodniczek-ków. 

 organizatorzy. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy, wpisowe do

cie listy startowej, 10.30 otwarcie zawodów i rozpoczęcie turnieju! 

zcy gier pojedynczych otrzymują puchary, za pierwsze trzy miejsca w grach pojedynczych i podwójnych medale 
w grach pojedynczych i 4 miejsca w podwójnych.! 

dzie Andrzej Wąsowicz  

                                                                     ZA ORGANIZATORÓW
                                                                                                                                                            V-ce prezes Piotr Bochnacki
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