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 Indywidualnych Mistrzostw Woj. Młodziczek-ów 
oraz Skrzatek i Skrzatów 
Borne Sulinowo 17.04.2011 r. 

Komunikat organizacyjny 
 
Wstęp! 
IMW Młodzików-czek i Skrzatów-tek są kolejną imprezą poświęconą pamięci Janusza Maszkiewicza tenisisty, wicemistrza Polski  z 
1959 roku w grze podwójnej oraz wielce zasłużonego dla naszej Pomorskiej Ziemi!      
 
1. Organizatorzy: Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego w Koszalinie, 
    UKS Borne Sulinowo, CKiR w Bornym Sulinowie, Urząd Miasta i Gminy w Bornym Sulinowie. 
2. Cel zawodów:  wyłonienie mistrzów województwa i 2-ch zawodników oraz 1-ej zawodniczki do pół-
finału Ind. Pucharu Polski Młodzików-czek, oraz zdobycie punktów do rankingu indywidualnego i do 
współzawodnictwa klubowego.  
Najlepsza młodziczka Paulina Komisarska otrzymuje limit ze względu na udział w turnieju ogólnopol-
skim w Olkuszu w tym samym terminie! 
Kategoria Młodzików-czek jest rozgrywana również jako Wojewódzka Olimpiada Młodzieży!    
W skrzatach i skrzatkach wyłonienie najmłodszych Mistrzów Woj. oraz zdobycie rankingowych pkt. 
 
3. Miejsce rozgrywek i termin:  w Bornem Sulinowie Hala Miejska ul. Niepodległości  17.04.2010 r. 
(niedziela). Ilość stołów - 12 stołów, piłeczki Joola (białe). 
 
4. Uczestnictwo-prawo startu: w młodzikach-czkach ur. 1998 r. i młodsi,  w skrzatach ur. 2002 i młod-
si. Wszystkich uczestników obowiązują przepisy w zakresie właściwego sprzętu i stroju sportowego oraz 
ubezpieczenia i kart zdrowia! 
  
5. System rozgrywania IMW : w młodzikach-czkach, gry pojedyncze do wyłonienia 8-ki w zależności  
   od ilości zgłoszonych zawodników-czek, w ósemkach z prawej 1-miejsce a z lewej 2-miejsce, w grach 
   podwójnych system pucharowy.   
  W skrzatach-tkach system gier jak na WTK, z prawej 1 i 2 miejsce a z lewej 3 miejsce, ale z 
    możliwością zmiany systemu w zależności od ilości zgłoszonych uczestników! 
 
6. Program  zawodów: 
    Godz. 10.00 zamknięcie listy startowej młodzików-czek, 10.20 otwarcie mistrzostw i rozpoczęcie 
    zawodów grami podwójnymi młodzików-czek a następnie gry pojedyncze. 
    Godz. 10.30 zamknięcie listy startowej skrzatów i skrzatek a 11.00 gry pojedyncze skrzatek-ów,  
    równolegle z grami młodzików-czek. 
7. Zasady losowania-rozstawienia: Zgodnie z regulaminem, na miejscach 3-8 losowanie dwójkami a od  
    9 miejsca zgodnie z rankingiem, tylko w pierwszej grze nie mogą się spotkać zawodnicy-czki  
    z jednego klubu.  
8. Sprawy finansowe: koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa  
    pokrywają uczestnicy. Wpisowe do zawodów – 20 zł. w młodzikach, 15 zł w skrzatach.                                            
 
9. Nagrody: za pierwsze cztery miejsca w grach pojedynczych i podwójnych medale oraz  dyplomy za 8 
    miejsc w grach pojedynczych i 4 miejsca w podwójnych. Organizatorzy, jak zwykle w Bornym 
   Sulinowie przewidują też upominki rzeczowe dla najlepszych uczestników Mistrzostw Woj.  
    
10. Sędzia zawodów: Magdalena Cieśla   
 
Koszalin 11.04.2011 r.               ZA ORGANIZATORÓW V-ce prezes Piotr Bochnacki    
 
Otrzymują:  
Kluby woj. ZPM będące członkami ZPZTS 
Prasa 



 
 
 
 

 


