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 REGULAMINU 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH O PUCHAR POLSKIEGO 

ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 2009 

 

REGUŁY OGÓLNE I UCZESTNICTWO 
1. Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej, w dwóch kategoriach wiekowych w konkurencji dziewcząt i 

chłopców. 

2. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy Uczniowskich Klubów Sportowych zarejestrowane przez 

właściwy organ założycielski oraz PZTS. W turnieju mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy wykupili 

licencje w PZTS, jak również zawodnicy bez licencji zawodniczej. O dopuszczeniu do zawodów decyduje 

licencja zawodnicza ze zdjęciem, lub dowód tożsamości, np. ważna legitymacja szkolna ze zdjęciem oraz 

karta zdrowia. lub aktualne zaświadczenie lekarskie i zgodny z przepisami sprzęt sportowy!  

3. Zawody rozgrywane są w następujących rocznikach: 

- grupa młodsza dziewcząt ur. 1999 r. i młodsi - dwie dziewczynki!  

- grupa młodsza chłopców ur. 1999 r. i młodsi - dwóch chłopców! 

- grupa starsza dziewcząt ur.1997 i 1998 r. - dwie dziewczynki!   

- grupa starsza chłopców ur.1997 i 1998 r. - dwóch chłopców! 

- rocznik młodszy może wystąpić w grupie starszej, w tym przypadku traci możliwość gry w swojej 

grupie wiekowej. 

- w każdej grupie wiekowej zarówno wśród dziewcząt i chłopców może wystąpić zawodnik/czka 

rezerwowy po pierwszej serii gier pojedynczych. 

4. Mecze pomiędzy drużynami na każdym szczeblu rozgrywek odbywają się w obu kategoriach wiekowych 

wg. następującego klucza-systemu: 

1 gra A-X 3 gra podwójna  4 gra A-Y 

2 gra B-Y    5 gra B-X 

 Mecz rozgrywa się na jednym stole do momentu uzyskania 3 punktów przez jedną z drużyn. 

5. Impreza w każdej edycji odbywa się etapowo: 

- do 24.10.2009 powinny odbyć się eliminacje szkolne, środowiskowe i powiatowe. 

- do 31.01.2009 eliminacje wojewódzkie prowadzone przez właściwy WZTS, bądź przez organizatora 

wytypowanego przez WZTS 

- do 07.11.2009 r. odbędą się cztery półfinały.. 

- w dniach 21-22.11.2009, rozegrany zostanie finał ogólnopolski z udziałem 8 drużyn dziewczynek i 8 

drużyn chłopców w kategorii 1999 i młodsi oraz 8 drużyn dziewczynek i 8 drużyn chłopców w kategorii 

1997-1998. Razem w finale będzie grać 32 drużyny. 

6.   Komitety organizacyjne finału i czterech półfinałów składają się z przedstawicieli PZTS i WZTS na 

      którego terenie rozgrywana jest impreza. 

7.   Przedstawicielem Komitetu Organizacyjnego finałów wojewódzkich są władze właściwego WZTS. 

8.   Organizatorzy eliminacji wszystkich szczebli muszą przesłać dokumentację z odbytej imprezy do  

      organizatorów szczebla wyższego oraz kopie do Polskiego Związku Tenisa Stołowego w     

      Warszawie. 

   

SYSTEM KWALIFIKACJI 
1. System eliminacji szkolnych, środowiskowych, powiatowych i wojewódzkich pozostawia się organizatorowi 

(w zależności od ilości chętnych). 

2. Z eliminacji wojewódzkich do półfinałów kwalifikuje się, 2 drużyny dziewczynek + 2 drużyny chłopców w 

kategorii 1999 i młodsi oraz 2 drużyny dziewczynek + 2 drużyny chłopców w kategorii 1997-1998. Razem 8 

drużyn. 

3. Półfinały w których grać będzie 8 drużyn dziewczynek i 8 drużyn chłopców w kategorii 1999 i młodsi oraz 8 

drużyn dziewczynek i 8 drużyn chłopców w kategorii 1997-1998, zostaną rozegrane systemem "każdy z 

każdym" w dwóch grupach po cztery drużyny. Awans do finałów uzyskują zwycięzcy grup! 

4. Finał ogólnopolski z udziałem 8 drużyn w każdej grupie wiekowej zostanie rozegrany systemem "każdy z 

każdym" w dwóch grupach po cztery drużyny - pierwszy dzień zawodów. W drugim dniu zawodów dwie 

pierwsze drużyny z każdej grupy tworzą finał rozgrywany według systemu 1 zespół z grupy I z 2 zespołem z 

grupy II oraz 2 z grupy I z 1 z grupy II. 
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      Zwycięzcy tych pojedynków grają o Puchar PZTS i złote medale a pokonani grają o 3 miejsce i   medale 

brązowe! 

 

5. Podział terytorialny półfinałów: 

        a) województwa: pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie 

 organizator zawodów:  Rudno – 07.11.2009 
        b) województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie 

organizator zawodów:  Kocudza– 07.11.2009 
        c) województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie 

 organizator zawodów: Stronie Śląskie– 07.11.2009 
        d) województwa: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie 

 organizator zawodów:  Rzeszów– 07.11.2009 
6. Organizatorem zawodów finałowych jest Stronie Śląskie - 21-22.11.2009 

7. W zawodach obowiązują przepisy PZTS. 

8. Rozstawienie drużyn w kolejności: 

- z rankingu indywidualnego PZTS /suma punktów/, 

- kolejność zajętych miejsc w eliminacjach wojewódzkich i półfinałach, 

- drogą losowania.   

 

KOSZTY, NAGRODY I INNE SPRAWY ORGANIZACYJNE 
1. Koszty eliminacji wojewódzkich ponoszą organizatorzy. 

2. PZTS dofinansowuje koszty półfinałów i finałów w miarę posiadanych na ten cel środków. 

3. Koszty uczestnictwa na wszystkich szczeblach rozgrywek ponoszą uczestnicy. 

4. O dokładnych terminach i miejscach rozgrywania turniejów wojewódzkich informacji udzielają 

Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego. Na każdym turnieju wojewódzkim zostanie podane miejsce i 

termin rozgrywania zawodów półfinałowych. Turniej finałowy rozegrany zostanie w dniach 21-
22.11.2009 w Stroniu Śląskim 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie imprezy w lokalnych środkach masowego 

przekazu (prasa, radio, telewizja) a materiały w miarę możliwości prosimy o przekazywanie do biura PZTS. 

     Organizator 

 

Komunikat Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego 

 
ZPZTS informuje! 
Zgodnie z wyżej zamieszczonym regulaminem oraz kalendarzem sportowym ZPZTS  Woj. Eliminacje do 
Turnieju Drużynowego UKS o Puchar PZTS mają się odbyć 25 października 2009 r w Wierzbięcinie! 
Komunikujemy że zawodów tych w Wierzbięcinie nie będzie a jeśli się odbędą to w innym miejscu! Prosimy 
natomiast zgłaszać na adres Związku swoje drużyny do udziału w tym turnieju! 
Jeśli drużyn zgłoszonych w kategoriach będzie więcej niż limit określony regulaminem: 
„Z eliminacji wojewódzkich do półfinałów kwalifikuje się, 2 drużyny dziewczynek + 2 drużyny chłopców w 

kategorii 1999 i młodsi oraz 2 drużyny dziewczynek + 2 drużyny chłopców w kategorii 1997-1998. Razem 8 

drużyn”  

to turniej ten się odbędzie w miejscu jeszcze dziś nie ustalonym! 
Jeśli zgłoszonych drużyn będzie mniej, lub tyle ile awansuje do Półfinału w Rudnie 07.11.09! 
To Wojewódzkich Eliminacji nie będziemy przeprowadzać! 
Bardzo proszę więc o zgłoszenia zespołów  na adres Związku, czekamy do 12.10.2009 r. 
 
Koszalin 05.10.2009 r.                                 v-ce prezes ZPZTS Piotr Bochnacki  


