KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

70 lat Opolskiego Związku Tenisa Stołowego

Organizatorzy:
• Opolski Związek Tenisa Stołowego w Opolu
• Urząd Marszałkowski
• PSP nr 1 w Strzelcach Op.
Termin i miejsce:
01.09.2018 roku , Hala Widowiskowo - Sportowa – Strzelce Op. ul. Kozielska 34

Patronat honorowy:
•

Marszałek Województwa

•

Burmistrz Strzelec Opolskich

Patronat medialny
TVP3, Radio Park

Cele:
•
•

Popularyzacja tenisa stołowego
Promocja miasta i Gminy Strzelce Opolskie

PROGRAM ZAWODÓW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godz. 9.00 – turniej grupowy dzieci i młodzieży – gry indywidualne
Godz. 11.30 – turniej pucharowy dzieci i młodzieży – gry indywidualne
Godz. 12.30 – turniej drużynowy dzieci i młodzieży
Godz. 14.00 - przerwa obiadowa
Godz. 14.30 – Tenis Stołowy z Mistrzynią Polski Panią Urszulą Dor
Godz. 15.00 – otwarcie, przywitanie gości, wręczenie Odznaczeń Państwowych oraz
pucharów w kategoriach dzieci i młodzieży.
7. Godz. 15.30 - Turniej grupowy dla dorosłych

Regulamin – turniej dzieci i młodzieży

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Międzynarodowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Tenisie
Stołowym – Turniej Jubileuszowy
- Otwarty turniej międzynarodowy Szkół Podstawowych w tenisie stołowym
a) turniej indywidualny
- szkoła podstawowa kl. 1-3 rok urodzenia 2009/2010/2011 (dziewcząt oraz chłopców).
- szkoła podstawowa kl. 4-5 rok urodzenia 2008/2007 (dziewcząt oraz chłopców).
- szkoła podstawowa kl. 6-7-8 rok urodzenia 2006/2005/2004 (dziewcząt oraz chłopców).
1-2 zawodnik w grupie - rozstawienie zawodników według rankingu PZTS, 3- 4 zawodnik w
grupie losowany. Zawodnicy z tej samej szkoły jeżeli jest to możliwe nie powinni znajdować
się w tej samej grupie.
Zawody zostaną przeprowadzone systemem grupowo pucharowym z grup wychodzą po 2
zawodników. Ze względu na ilość zawodników w dane grupie, sędzia główny podejmuję decyzję zmian w regulaminie, podczas losowania oraz nie określonych w w/w regulaminie.
b) turniej drużynowy:
W turnieju drużynowym prawo startu mają drużyny szkolne w składzie:
I zawodnik lub zawodniczka z klasy 1-3 rok urodzenia 2009/2010/2011
II zawodnik lub zawodniczka z klasy 4-5 rok urodzenia 2008/2007
III zawodnik lub zawodniczka z klasy 6-8 rok urodzenia 2006/2005/2004
IV nauczyciel lub opiekun.
W drużynie może brać udział 1 zawodnik nie będący uczniem danej szkoły.
Pojedynek do 3 wygranych meczy w następującej kolejności: 1 gra I/I, 2 gra II/II, 3 gra III/III 4 gra
podwójna (dowolność wyboru zawodników), 5 gra IV/IV.
Zgłoszenia do turnieju na kartach zgłoszeniowych do 30.08.2018 r. do godz.15.00,

Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie internetowej www.ozts.pl
Nagrody: Turniej indywidualny puchary i dyplomy za miejsca 1-3
Turniej drużynowy puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy dla wszystkich drużyn.

Regulamin – dla dorosłych
Międzynarodowy turniej dla dorosłych - seniora i weterana

Turniej odbędzie się systemem grupowo – pucharowym do 3 wygranych setów w 6 kategoriach:
Amatorska kobiet, amatorska mężczyzn, zawodnik z licencją do 40 lat, zawodnik z licencją od 41 do 60 lat, powyżej 60 lat, kobiet oraz kategoria open. 1-2 zawodnik w grupie - rozstawienie zawodników według rankingu
PZTS, 3- 4 zawodnik w grupie losowany. W kategoriach amatorskich oraz open zawodnicy są losowani. Z
Każdej grupy wychodzi po 2 zawodników do turnieju pucharowego. Turniej pucharowy tylko do przodu.
Zgłoszenia do turnieju na kartach zgłoszeniowych do 30.08.2018 r. do godz.15.00.

Nagrody: puchary i dyplomy za miejsca 1-3

Patronat medialny

