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Komunikat organizacyjny! 
Turnieju BARAŻOWEGO w Tenisie Stołowym o jedno wolne miejsce w III lidze 
w sezonie 2009-2010! 
 
Uczestnicy: 
1. ZTTS Złocieniec – 11 miejsce w III lidze w sezonie 08/09. 
2. II UKS 200”5” Białogard  – 12 miejsce w III lidze w sezonie 08/09. 
3. II ATS Stargard Szczeciński – 3 zespół w IV ligi w sezonie 08/09. 
4. II LUKS Gryfice  – 4 zespół w IV lidze w sezonie w sezonie 08/9 
 
Zespoły te w dniu 06.09.2009 r. w hali sportowej szkoły podstawowej w Wierzbięcinie 
rozegrają turniej według podanego programu. Numery drużyn są losowane! 
 
Program: 
 
Godz. 10.30 mecz pierwszy, grają 1 - 4   
                     mecz drugi, grają  2 –3 
Godz. 12.00 mecz nr.3 – wygrany z meczu pierwszego- z przegranym z meczu drugiego  
                    mecz nr. 4 – wygrany z meczu drugiego –z przegranym z meczu pierwszego 
Godz. 13.30 mecz nr. 5 – grają zespoły które jeszcze ze sobą nie grały 
                    mecz nr. 6 -  grają zespoły które jeszcze ze sobą nie grały  
 
Regulamin turnieju! 
 
Mecze rozgrywane są według protokołu obowiązującego w rozgrywkach III ligi! 
W przypadku meczy remisowych w I serii, wygraną drużynę do drugiej serii wyłania się z 
podliczenia zdobyły setów a w drugiej kolejności małych punktów/piłeczki/. 
Mecz kończy się w momencie zdobycia przez jeden zespół 6 zwycięstw-punktów. 
Zawodników obowiązuje właściwy sprzęt zgodny z nowym regulaminem oraz licencje 
na sezon 2008/2009. Każdy mecz jest rozgrywany na dwóch stołach. 
 
W zespołach II UKS 200”5” Białogard, II ATS Stargard Szczeciński i LUKS Gryfice nie 
mogą występować zawodnicy przewidziani do gry w pierwszych drużynach tych klubów 
w rozgrywkach III i II ligi w sezonie 2009/2010. 
 
Gospodarz turnieju przygotuje zgodnie z przepisami warunki gry i cztery stoły. 
Do III ligi awans uzyska zwycięski zespół.  
Sprawy finansowe. 
Koszty organizacyjne pokrywa gospodarz turnieju, a sędziego głównego zapewni Związek . 
Obowiązują aktualne przepisy sędziowskie!  
Sędzią głównym zawodów będzie: Józef Korkosz.  
 
Koszalin 30.08.2009 r.                                Opracowanie V-ce prezes Piotr Bochnacki 
 
Otrzymują: Zainteresowane kluby 
                   Prasa   


