
 
Komunikat organizacyjny 

Indywidualnych Mistrzostw Woj. Juniorów-ek i Kadetów-tek 
Goleniów  10.04.2011 r.  

 
1. Organizatorzy: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego w Koszalinie oraz  
    LUKS TOP Wierzbięcin oraz Samorząd Powiatu Goleniów. 
                
2. Cel rozgrywek:  wyłonienie mistrza woj. oraz 2-ch zawodników i  2-ie zawodniczki do półfinału  
     Ind. M. Polski Juniorów-ek, Kadetek-tów, uzyskanie klas sportowych za 1-2 miejsce II klasa, za 
     3-16 m-ca III i punktów do rankingu indywidualnego oraz do współzawodnictwa klubowego.   
3. Miejsce rozgrywek i termin:    

Goleniów hala sportowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Niepodległości 1 dnia 
04.04.2011 r. /niedziela/ godz. 10.00  zamknięcie listy startowej dla juniorów-juniorek oraz 10.30 dla 
kadetek-tów.   

 
4. Uczestnictwo-prawo startu:  
    juniorzy-ki  urodzeni 1993-95 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. 
     Kadetki-ci urodzeni w 1996-1967 r. oraz posiadający licencje, kartę zdrowia i zgodnie z  
     przepisami sprzęt sportowy. Każdy uczestnik-czka zawodów powinni być ubezpieczeni!  
 
 5. System rozgrywania IMW i konkurencje:  
    Juniorzy i juniorki  oraz kadetki i kadeci rozgrywają gry podwójne i mieszane, systemem  
    pucharowym z grą o trzecie miejsce. 
    Gry pojedyncze w zależności od ilości startujących i tak: 
    - w juniorach pucharowo do wyłonienia ósemek, w ósemkach do dwóch porażek, 
    - w juniorkach od początku do dwóch porażek,  
   - w kadetach pucharowo do wyłonienia ósemek, w ósemkach do dwóch porażek, 
    - w kadetkach od początku do dwóch porażek, 
    Wszystkie turniej gier pojedynczych kończą się z 1 miejscem z prawej strony a z drugim z lewej 
    strony.  
      Cytat z Regulaminu Rozgrywek ZPZTS! 
     3.6  System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Województwa. 
       Turnieje w kat. S,J,K i Młodzików (czek) rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowo), 
przy zachowaniu następujących warunków: 
W turnieju indywidualnym pierwsza 8-stka zawodników-zawodniczek jest rozlosowana dwójkami, /od nr 3/ 
pozostali rozstawiani są zgodnie z listą rankingową, przy zachowaniu zasady aby zawodnicy(czki) z jednego 
klubu nie spotkali się w pierwszej grze. 
W turnieju gier podwójnych i gier mieszanych, rozstawienie zgodnie z rankingiem (suma punktów). W pierw-
szej grze nie mogą się spotkać pary reprezentujące jeden klub! Wszystkie gry w IMW rozgrywane są do 
trzech wygranych setów! 
 
  6. Zasady finansowania:  Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa  
    pokrywają uczestnicy. Wpisowe do zawodów juniorzy-ki -30 zł., kadecji-tki – 20 zł.                                             
 

7. Program  zawodów:  godz. 10.00  zamknięcie listy startowej dla juniorów-juniorek oraz 10.30 dla 
kadetek-tów. Otwarcie zawodów 10.30!!!  

      IMWoj. rozpoczynamy grami podwójnych juniorów i juniorek, następnie gry podwójne kadetek 
       i kadetów oraz  mieszane juniorów i kadetów i jako ostatnie będą grane gry pojedyncze!  
       W grach podwójnych i mieszanych ustalenie miejsc 1,2,3,4, 5-8, 9-16 
       W grach pojedynczych ustalenie miejsc 1,2,3,4, 5-8, 9-16 
8. Nagrody: juniorzy-ki, kadeci –tki, za pierwsze trzy miejsca w grach pojedynczych, podwójnych i mie-
szanych, medale oraz dyplomy za 4 miejsca a dla najlepszych gospodarze IMW przewidują upominki!  
       Sędziowanie: Karol Kania  
   
  Koszalin  03.04.2011 r.                                                                          ZA 
ORGANIZATORÓW  
                                                                                                                        V-ce prezes Piotr Bochnacki  
  Otrzymują: Kluby woj. ZPM będące członkami ZPZTS 


