Bytom, 12.12.2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 70/2017/2018
II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów
sezon 2017/2018

1.

Organizator:
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
TTS Polonia Bytom

2.

Miejsce: Bytom-Miechowice, ul. Nickla 143a (sala sportowa-wymiennikownia)

3.

Termin: 16.12.2017r., godz. 09.00

4.

Program:
Zapisy: godz. 9.00 .
Rozstawienie do tabel: godz. 10.00 - 10.15
Otwarcie: godz. 10.15
Rozpoczęcie gier: godz. 10.20

5.

Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają:
Amatorzy - zawodnicy co najmniej od 2 lat nie posiadający licencji zawodniczej klubowej PZTS
(sezon 2015/2016 i 2016/2017);
Amatorzy - zawodnicy nigdy niezrzeszeni w PZTS.
Kategorie wiekowe amatorów:
Mężczyźni:
a/ amatorzy, do 21 lat, urodzeni 1997 i młodsi,
b/ amatorzy, w wieku 22-40 lat, urodzeni 1996-1978,
c/ amatorzy, w wieku 41-50 lat, urodzeni 1977-1968,
d/ amatorzy, w wieku 51-60 lat, urodzeni 1967-1958,
e/ amatorzy, w wieku pow. 60 lat, urodzeni 1957 i starsi.
Kobiety:
f/ amatorki do 21 lat, urodzone 1997 i młodsze,
g/ amatorki pow. 21 lat, urodzone 1996 i starsze.

6.

Zasady rozstawienia i system rozgrywania:
Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii jest udział co najmniej 4 osób. Jeżeli jest mniej niż 4
uczestników - dołącza się do najbliższej młodszej kategorii lub do najbliższej starszej, w przypadku
najmłodszych na I WTK.
Rozstawienie w II WTK zostanie przeprowadzone na podstawie wyników I WTK Amatorów.
Zawodnicy, którzy nie posiadają żadnych punktów rankingowych będą losowani.
System rozgrywek grupowy (każdy z każdym lub w dwóch grupach), bądź do dwóch przegranych w
zależności od ilości uczestników.
Gry o poszczególne miejsca w zależności od czasu (decyzja należy do sędziego głównego).
Turniej zostanie rozegrany na 8 stołach.
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7.

Sprawy finansowe:
Wpisowe do WTK wynosi 15 zł.

8.

Nagrody:
Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy.

9.

Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich na sezon 2017/2018
lub złożenia podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na uprawianie tenisa
stołowego.

Sporządził: Sebastian Krupa

Przewodniczący wydziału rozgrywek
Dariusz Steuer
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