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Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Śląska
Juniorek i Juniorów 2017/2018
Cel

1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Śląska Juniorek i Juniorów wgrach
pojedynczych i podwójnych.
2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży województwa śląskiego.

Prawo do startu mają osoby pierwszej „32” listy rankingowej ŚlZTSpo III GPPJuniorek
Warunki
uczestnictwa i Juniorów urodzonych w roku 2000, 2001, 2002

Zasady
rozstawienia

System
rozgrywek

Sprawy
finansowe
Nagrody

Uwagi

W przypadku tego samego miejsca decyduje losowanie.
W przypadku nieobecności zawodników z „32” mogą zagrać kolejni zawodnicy z w/w
listy rankingowej.
Zawodnicy wpisywani są do tabel w kolejności według większej liczby punktów na
liście rankingowej ŚlZTSIII GPP Juniorek i Juniorów.
W przypadku równej ilości punktów zawodnicy są losowani.
Zawodnicy z tego samego klubu nie mogą grać ze sobą w pierwszej rundzie.
System do dwóch przegranych z grą od tyłu o 9 miejsce.
Miejsca 1, 2, 3÷4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11÷12, 13÷16, 17÷24, 25÷32.
W grach podwójnych system pucharowy.
Miejsca 1, 2, 3÷4, 5÷8, 9÷16.
W grze mieszanej system pucharowy.
Miejsca 1, 2, 3÷4, 5÷8, 9÷16, 17÷32.
Wpisowe do indywidualnych mistrzostw Śląska Juniorek iJuniorów wynosi 30 zł
Zawodniczki i zawodnicy w grach pojedynczych otrzymują:
I miejsce – puchar, dyplom i medal,
II miejsce – dyplom i medal,
III miejsce –dyplom i medal.
Zawodnicy z miejsc I, II, III÷VI otrzymują złote punkty zgodnie z regulaminem „złotych
punktów”.
Medaliści gier podwójnych i gier mieszanych otrzymują medal i dyplom.

1. Kluby dokonują zgłoszeń na druku „Klubowa Karta Zgłoszeniowa”

końcowe
2.
3.

4.
5.
6.

i potwierdzają pieczątką i podpisem fakt posiadania przez zawodników
aktualnie ważnych badań lekarskich.
Turniej rozgrywany jest piłeczkami plastikowymi.
Mecze w grach pojedynczych „do przodu” rozgrywane są do 4 wygranych
setów, wszystkie pozostałe mecze w grach pojedynczych, podwójnych i
grze mieszanej są rozgrywane do trzech wygranych setów.
Sprawy
sporne
rozstrzyga
sędzia
główny
w
porozumieniu
z Przewodniczącym WRŚlZTS.
Inne sprawy nie ujęte w tym regulaminie rozstrzyga sędzia główny
w porozumieniu z Przewodniczącym WR ŚlZTS.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do ZarząduŚlZTS.
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
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