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Komunikat organizacyjny 
Indywidualnych Mistrzostw Woj. Juniorów-ek i Żaków-czek 

Gryfice  24.04.2010 r.  
 
1. Organizatorzy: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego w Koszalinie oraz  
    ULKS Gryfice oraz Samorządy Miasta i Powiatu Gryfice. 
                
2. Cel rozgrywek:  wyłonienie mistrza woj. oraz 2-ch zawodników i  2-ie zawodniczki do półfinału  
     Ind.M.Polski Juniorów-ek, uzyskanie klas sportowych za 1-2 miejsce II klasa, za 3-16 m-ca III   
     klasa i punktów do rankingu indywidualnego oraz współzawodnictwa  klubowego!  
     W żakach-czkach wyłonienie mistrza woj. oraz zdobycie punktów do rankingu na najlepszego 
      zawodnika-czkę w sezonie 09/10. Kategoria żaków-czek jest równocześnie rozgrywana jako  
      Wojewódzka Olimpiada Młodzieży! 
 3. Miejsce rozgrywek i termin:    

Gryfice w hali sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Sienkiewicza, dnia 24.04.2010 r. 
/sobota/ godz. 11.00  zamknięcie listy startowej dla juniorów-juniorek i żaków i żaczek.  

 
4. Uczestnictwo-prawo startu:  
    juniorzy-ki  urodzeni 1992-94 r. oraz posiadający licencje, kartę zdrowia i zgodnie z 
     przepisami sprzęt sportowy. Zawodnik może startować tylko w swojej kategorii wiekowej,  
    z młodszej nie może startować w starszej. 
     Żacy –czki urodzeni w 1999-2000 r. oraz posiadający licencje/będą dopuszczani i bez licencji/, 
      kartę zdrowia i zgodnie z przepisami sprzęt sportowy. 
      Każdy uczestnik-czka zawodów powinni być ubezpieczeni!  
 5. System rozgrywania IMW i konkurencje:  
    Juniorzy i juniorki   rozgrywają gry podwójne i mieszane, systemem pucharowym a gry  
     pojedyncze do wyłonienia 8-ki systemem zależnym od ilości startujących a w ósemkach do 
     dwóch porażek z prawej 1-miejsce a z lewej 2-miejsce.  
     Żacy-czki rozgrywają gry pojedyncze w systemie z prawej strony turniej główny 1 i 2  
     miejsce a z lewej turniej pocieszenia o 3 miejsce oraz pierwszy raz wprowadzamy gry podwójne 
     które będą rozgrywane pucharowo. 
   
6. Zasady finansowania:  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa  
    pokrywają uczestnicy. Wpisowe do zawodów  – 15 zł.                                             
 
7. Program  zawodów: Godz.10.00 rozpoczną się uroczystości z okazji Inauguracji Dni Olimpij 
    Czyka i Woj. Olimpiady Młodzieży!  
    Rozpoczęcie zawodów o godz. 11.00 od gier podwójnych juniorów i juniorek, następnie gry 
     mieszane i jako ostatnie będą grane gry pojedyncze!  
    Dla żaków-czek zamknięcie listy startowej również o godz. 11.30, losowanie i równolegle z  
    grami podwójnymi i mieszanymi juniorów-ek rozpoczną swe gry żacy-czki!    
    
8. Nagrody: juniorzy-ki, zwycięzcy gier pojedynczych otrzymują puchary, za pierwsze trzy  
     miejsca w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych, medale oraz dyplomy za 4 miejsca. 
    W żakach-czkach medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za 8-miejsc! 
    
9. Sędziowanie: Karol Kania 
   
       Koszalin 14.04.2010 r.                                                                          ZA ORGANIZATORÓW  
                                                                                                                                                            V-ce prezes Piotr Bochnacki   
 Otrzymują: Kluby woj. ZPM będące członkami ZPZTS                                                        
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 


