PODKARPACKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470
e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl
Rzeszów, 2018-11-05

KOMUNIKAT

34/2017

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, że
Mistrzostwa Województwa Drużynowego Turnieju Uczniowskiego odbędą się
w dniu 10 listopada 2018 roku (sobota) w hali MOSiR w Dukli, ul. Armii Krajowej
1A.
Program zawodów:
godz. 9:30 - 10:00

- przyjmowanie opłat i wystawianie rachunków

godz. 10:00 – 10:05

- uroczyste otwarcie turnieju

godz. 10:05

- rozpoczęcie gier

ok. godz. 15:30

- zakończenie turnieju

Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Województwa Drużynowego Turnieju Uczniowskiego
dopuszcza się wszystkie kluby sportowe, a jedynym kryterium obowiązującym
w turnieju jest wiek.
System rozgrywek:
Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym lub grupowym (w zależności od
ilości zgłoszeń) w następujących rocznikach:
- grupa młodsza dziewcząt (ur. 2008 r. i młodsze)
- grupa młodsza chłopców (ur. 2008 r. i młodsi)
- grupa starsza dziewcząt (ur. 2006 i 2007 r.)
- grupa starsza chłopców (ur. 2006 i 2007 r.)
Rocznik młodszy może wystąpić w grupie starszej - w tym przypadku traci
możliwość gry w swojej grupie wiekowej.

Drużyna składa sie z 2-4 zawodników.
Mecze pomiędzy drużynami odbywają się w obu kategoriach wiekowych wg
następującego klucza:
1. gra: A – X

2. gra: B - Y

3. gra: podwójna

4. gra: A - Y

5. gra: B - X

Zmiany: rezerwowi mogą być wprowadzeni po 2. grze meczu. Gra podwójna
dowolna.
Mecz rozgrywa się na jednym lub dwóch stołach (decyduje o tym Sędzia Główny) do
momentu wygrania 3 pojedynków przez jedną z drużyn.
Zgłoszenia:
Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia drużyn na
podstawie kart zgłoszeniowych.
Zgłoszenie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail :
zgloszenia@pozts.pl do 8 listopada 2018 r. (czwartek do godz. 20:00)
Na

podstawie

otrzymanych

zgłoszeń

zostanie

opracowana

lista

startowa,

a następnie dokonane rozstawienie.
Rozstawienie drużyn i system kwalifikacji:
1. Rozstawienie drużyn następuje na podstawie aktualnego rankingu PZTS:
- młodzików (grupy starsze)
- żaków (grupy młodsze)
W przypadku drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności
na listach startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez
zawodniczkę lub zawodnika porównywanych par, a w przypadku jej
równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów.
2. Z eliminacji wojewódzkich do finału ogólnopolskiego kwalifikuje się: 1
drużyna dziewczynek + 1 drużyna chłopców w kategorii 2008 r. i młodsi
oraz 1 drużyna dziewczynek + 1 drużyna chłopców w kategorii 2006 –
2007 r.
Sprawy organizacyjne:
- Wpisowe do zawodów wynosi 20 zł od drużyny.
- Turniej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi Tibhar
Biuro POZTS w Rzeszowie
Marek Worek
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