
                        KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

             Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików/czek 

                 w Tenisie Stołowym  Poznań – 26.09.2020 roku  

1. ORGANIZATOR 

 Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu 

 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu 

 Szkolny Klub Tenisa Stołowego Rataje 50 Poznań / gospodarz obiektu / 

2. CEL 

 wyłonienie najlepszych młodzików i młodziczek województw: wielkopolskiego i 

zachodniopomorskiego w grach pojedynczych i podwójnych w 2020 roku , 

 uzyskanie punktów do współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży za 2020 rok , 

 dalsza popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży 

3. TERMIN     26.09.2020 roku / sobota / godz. 11.00 

4. MIEJSCE 

Hala sportowa Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Poznaniu oś. Stare Żegrze 1 w Poznaniu 

5. UCZESTNICTWO 

Prawo startu w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików / MMM / mają młodziczki oraz 

młodzicy urodzeni w 2007 roku i młodsi po 12 chłopców i 12 dziewcząt z województw 

zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Łączna ilość startujących wynosić będzie 24 młodziczek i 

24 młodzików , którzy posiadają aktualną licencję okresową na sezon 2019/2020 , ważne badania 

lekarskie oraz zgodny z przepisami strój i sprzęt sportowy. Gospodarz ma prawo uzupełnienia listy do 

24 zawodników. 

6. PROGRAM ZAWODÓW 

godz. 10.30 – 11.00 – potwierdzenie startu zawodniczek/ków z weryfikacją                                       

godz. 11.00 – losowanie gier pojedynczych dziewcząt i chłopców                                                       

godz. 11.20 – otwarcie Mistrzostw , następnie rozpoczęcie gier pojedynczych na 8 stołach               

godz. 13.30 – losowanie gier podwójnych                                                                                                 

ok. godz. 15.00 – rozpoczęcie gier podwójnych                                                                                              

ok. godz. 17.30 – zakończenie gier i zakończenie MMM 

7. SYSTEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW                                                                                        
W turniejach indywidualnych obowiązuje system pucharowy z turniejem pocieszenia o 3 miejsce i 

wyłonienie następujących miejsc : 1-2 FINAŁ z prawej strony schematu gier a dalej 3, 4, 5-6, 7-8,  9-12, 

13-16, 17-24 z lewej strony.  

W turnieju gier podwójnych obowiązuje system bezpośredniej eliminacji celem wyłonienie miejsc:             

1, 2, 3, 4, 5-8, 9-12 



 8. LOSOWANIE I ROZSTAWIENIE 

  W grach pojedynczych wg aktualnego rankingu  na sezon 2019/2020 - dwójkami stosując zasadę 

oddalenia zawodników z tego samego województwa na poz. tabeli 1-8 w różne połówki i ćwiartki 

najdalej od siebie, następnie czwórkami w taki sposób ażeby zawodnicy z tego samego klubu nie trafiali 

na siebie w pierwszych grach.  W grach podwójnych obowiązuje rozstawienie z sumy punktów 

zawodników rankingu. 

9. PUNKTACJA DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY                

1 miejsce    – 3 pkt                                                                                                                                              

2-3 miejsca – 2 pkt                                                                                                                                        

4-8 miejsca – 1 pkt 

10. SPRAWY FINANSOWE                                                                                                             
Koszty organizacyjne MMM pokrywają organizatorzy woj. wielkopolskiego , koszty uczestnictwa 

jednostki delegujące.                 Startowego nie pobiera się. 

11. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA                                                                                            
Zwycięzcy turnieju indywidualnego otrzymają PUCHARY  , za miejsca 1-3 medale w grach 

pojedynczych i deblowych , za miejsca 1-8 w grach pojedynczych dyplomy , za miejsca 1-4 w grach 

deblowych dyplomy. 

12. ZGŁOSZENIA                                                                                                         
Zachodniopomorski ZTS w Koszalinie prześle w terminie do dnia 23.09.2020 roku imienny wykaz 

swoich zawodników/czek z następującymi danymi :                                                                       

nazwisko i imię , rok urodzenia,  klub , punkty RANKINGU                                                                    

na adres                      WZTS Poznań wielkopolski@pzts.pl 

13. SPRZĘT                                                                                                                                
Mistrzostwa rozegrane zostaną na 8 stołach DONIC PERSSON 25  zielone,  piłeczkami Andro 3S 40+ 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                          

W sprawach nie uregulowanych powyżej obowiązują aktualne przepisy sędziowskie i 

Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020                                                                                           

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Wszyscy 

uczestnicy (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie i rodzice) muszą poddad się pomiarowi 

temperatury ciała. Każdy musi poddad się dezynfekcji rąk. Uczestnicy przebywający na 

trybunach obowiązkowo muszą przebywad w maseczkach. Zawodnicy podczas rywalizacji są 

zwolnieni z zakrywania twarzy i nosa.  

Ze względów bezpieczeostwa nie będzie czynny bufet na sali zawodów. 

                                                                                                                                 Prezes  

                                                                                                     Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego  

                                                                                                                             Tadeusz Nowak                                                                                           

mailto:wielkopolski@pzts.pl

