MISTRZOSTWA ZACHODNIOPOMORSKIEJ POLICJI W TENISIE STOŁOWYM
Szczecin 14 lutego 2020 roku
REGULAMIN
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej rozgrywany będzie w oparciu o aktualne przepisy PZTS, bez podziału na kategorie
wiekowe oraz płeć.
Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny – jego werdykt jest ostateczny.
Rozegrany zostanie:
1. TURNIEJ INDYWWIDUALNY O TYTUŁ MISTRZA POLICJANTÓW
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Uprawnieni do startu w tej kategorii są funkcjonariusze Policji zatrudnieni w jednostkach Policji
województwa zachodniopomorskiego.
2. TURNIEJ INDYWWIDUALNY OPEN
Uprawnieni do startu w tej kategorii są funkcjonariusze czynni oraz pracownicy cywilni Policji
zatrudnieni w jednostkach Policji województwa zachodniopomorskiego oraz emeryci i renciści
policyjni, którzy przed nabyciem praw zatrudnieni byli w jednostkach Policji województwa
zachodniopomorskiego..
W tabeli pucharowej w obu w/w turniejach w drodze losowania rozstawionych zostanie najlepszych
8 zawodników Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Tenisie Stołowym z dnia 15.02.2019 roku. W
przypadku nieobecności zawodników z miejsc 1-8 w/w mistrzostw w ich miejsce rozstawieni
zostaną zawodnicy z dalszych miejsc. Tabelę dopełnią pozostali zawodnicy – rozstawienie w tabeli
w drodze losowania.
Turnieje rozegrane zostaną w systemie pucharowym, mecze do trzech wygranych setów, tj. 3:0,
3:1,3:2.
W przypadku, gdy wywołany do gry zawodnik nie stawi się przy stole w ciągu 10 minut
zawodnikowi gotowemu do gry przyznane zostanie zwycięstwo w stosunku 3:0 (walkower).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu, kategorii oraz miejsca rozgrywania turnieju,
jak też zaproszenia do udziału w kategorii open zawodników innych garnizonów.
MIEJSCE ROZGRYWEK:
Turniej rozgrywany będzie w hali sportowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Felczaka 3C.
Sala udostępniona będzie do rozgrzewki w dniu 14.02.2020 roku od godz. 9:30.
Potwierdzenie udziału w turnieju funkcjonariuszy do godz. 9:40, otarcie mistrzostw oraz
rozpoczęcie gier tej kategorii o godz. 10:00.
Potwierdzenie udziału w turnieju open do godz. 11:15, rozpoczęcie gier tej kategorii o godz. 11:30.
ORGANIZATOR ROZGRYWEK:
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, ZW NSZZ
Zachodniopomorskiego, ZT NSZZ Policjantów KWP w Szczecinie.

Policjantów

Województwa

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w turnieju, zawierające imię, nazwisko, jednostkę zatrudnienia należy
przesyłać mailowo na adres robert.lukojc@sc.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem (91) 82
11 839 lub osobiście w KWP Szczecin ul. Małopolska 47, pok. nr 334, w nieprzekraczalnym
terminie do godz. 15:00 dnia 29.01.2020 roku.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
W mistrzostwach mogą startować policjanci i policjantki bez przeciwwskazań do gry w tenisa
stołowego, po uzyskaniu akceptacji przełożonego właściwej jednostki – przyjazd w ramach
delegacji służbowej. Wpisowe w kwocie 15 zł od zawodnika pobierane będzie w dniu zawodów.

