Gliwice, 06.01.2019 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 123/2018/2019
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów i Amatorek
sezon 2018/2019

1. Organizator:
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
MOSiR Łaziska Górne
2. Miejsce: Łaziska Górne, Hala MOSiR, ul. Ogrodowa 50
3. Termin: 13.01.2019 r., godz. 11.15
4. Program:
Zapisy: godz. 11.15 - 11.45
Rozstawienie do tabel: godz. 11.45 - 12.00
Otwarcie: godz. 12.00
Rozpoczęcie gier: godz. 12.05
5. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają:
Amatorzy - zawodnicy co najmniej od 2 lat nie posiadający licencji zawodniczej klubowej PZTS
(sezon 2016/2017 i 2017/2018);
Amatorzy - zawodnicy nigdy niezrzeszeni w PZTS.
Kategorie wiekowe amatorów:
Mężczyźni:
a/ amatorzy do 40 lat, urodzeni 1979 i młodsi,
b/ amatorzy, w wieku 41-55 lat, urodzeni 1978-1964,
c/ amatorzy, w wieku pow. 55 lat, urodzeni 1963 i starsi
Kobiety:
d/ amatorki bez ograniczeń wiekowych
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 taka kategorię do najbliższej młodszej kategorii lub do
najbliższej starszej, w przypadku najmłodszych.
Rozstawienie w III WTK zostanie przeprowadzone na podstawie klasyfikacji punktowej po dwóch
rozegranych WTK Amatorów w sezonie 2018/2019.
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 16 stołach.
7. Sprawy finansowe:
Wpisowe do WTK wynosi 20 zł.
8. Nagrody:
Za miejsca I-III wręczone zostaną dyplomy.
9. Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich na sezon
2018/2019 lub złożenia podpisu na oświadczeniu o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na
uprawianie tenisa stołowego.
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REGULAMIN
Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
w kategorii Amatorów w sezonie 2018/2019
1. Cel organizowania WTK i Mistrzostw Śląska Amatorów.
1.1. Popularyzacja Tenisa Stołowego przez Śląski Związek Tenisa Stołowego.
1.2. Zdobycie punktów do list rankingowych danej kategorii wiekowej ŚlZTS.
1.3. Wyłonienie najlepszych amatorów na Śląsku.
2. Ilość planowanych zawodów.
2.1. Rozegrane zostaną cztery (I, II, III, IV) Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne Amatorów
oraz Otwarte Mistrzostwa Śląska Amatorów w kategorii OPEN w grach pojedynczych,
podwójnych i mieszanych dla wszystkich zawodników.
3. Warunki uczestnictwa w zawodach WTK i Mistrzostwach Śląska Amatorów.
3.1. Prawo startu mają:
3.1.1. Amatorzy - zawodnicy co najmniej od 2 lat nie posiadający licencji zawodniczej
klubowej PZTS
(sezon 2016/2017 i 2017/2018).
3.1.2. Amatorzy - zawodnicy nigdy niezrzeszeni w PZTS.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach jest posiadanie aktualnie ważnych badań
lekarskich na sezon 2018/2019 lub złożenia podpisu na oświadczeniu o ich posiadaniu. W
przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w zawodach sportowych.
3.3. Zezwala się na udział amatorów posiadających licencję weterana, niestowarzyszonego
lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli zachowany jest punkt 3.1.1. niniejszego regulaminu.
4. Zasady wyłaniania Mistrzów Śląska Amatorów w kategoriach wiekowych.
4.1. Mężczyźni:
a/ amatorzy do 40 lat, urodzeni 1978 i młodsi,
b/ amatorzy, w wieku 41-55 lat, urodzeni 1978-1964,
c/ amatorzy, w wieku pow. 55 lat, urodzeni 1962 i starsi
Kobiety:
d/ amatorki bez ograniczeń wiekowych

4.3. Rozegrane zostaną 4 turnieje, z których do klasyfikacji końcowej zaliczone zostaną 3
najlepsze wyniki każdego zawodnika uzyskane w 4 turniejach.
4.4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej zawodników po zakończeniu wszystkich turniejów WTK
będzie miało tą samą liczbę punktów, to o klasyfikacji końcowej decyduje kolejno:
a/ wyższe miejsca zdobyte w poszczególnych turniejach (3 najlepsze WTK każdego
zawodnika),
b/ stosunek bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanym zawodnikami,
c/ wyższe miejsce zdobyte w czwartym - nie wliczanym do klasyfikacji końcowej WTK
danego zawodnika.
4.5. W przypadku startu mniej niż 4 zawodników lub zawodniczek w kategorii - zawodnicy
zostaną zakwalifikowani do kategorii młodszej lub starszej. Po zakończeniu turnieju
zawodnikom tym zostaną zaliczone punkty z właściwej kategorii.
5. Zasady wyłaniania Mistrzów Śląska Amatorów w kategorii open.
5.1. W MŚA w kategorii OPEN amatorów zostanie rozegrany jeden turniej finałowy po

zakończeniu cyklu 4-ch turniejów indywidualnych w kategoriach wiekowych.
5.2. Mistrzostwa Śląska Amatorów w kategorii OPEN, zostaną rozegrane w następujących
kategoriach:
a/ gra pojedyncza mężczyzn,
b/ gra pojedyncza kobiet,
c/ gra podwójna mężczyzn,
d/ gra podwójna kobiet,
e/ gra mieszana.
5.3. Kategoria OPEN MŚA w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych zostaną
rozegrane bez podziału na kategorie wiekowe, przy czym warunkiem ich rozegrania jest
udział minimum 4 zawodników lub 4-ch par.
6. System gier w WTK i Mistrzostwach Śląska Amatorów.
6.1. WTK Amatorów we wszystkich kategoriach wiekowych rozegrane będą systemem do
dwóch przegranych meczy lub systemem grupowo-pucharowym, przy czym wygrywający z
przodu drabinki zajmują miejsca I i II, natomiast z tyłu drabinki rozgrywane są mecze o
miejsca 3 do 32.
6.2. W kategorii OPEN (MŚA) mecze rozgrywane będą w systemie rosyjskim do dwóch
przegranych meczów, przy czym wygrywający z przodu drabinki grają o miejsce 1 i 2,
natomiast z tyłu drabinki gra się o miejsce 3, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32
itd.
6.3. Kategorie gier deblowych i mieszanych zostaną rozegrane systemem pucharowym do
wyłonienia miejsc 1, 2, 3,
5-8, 9-16, 17-32 itd.
6.4. Organizator i sędzia główny zastrzega sobie prawo zmiany systemu gry w przypadku
zbyt małej lub zbyt dużej ilości zawodników w danej kategorii.
7. Rozstawienia w WTK i Mistrzostwach Śląska Amatorów.
7.1. W I WTK Amatorów rozstawienie zawodników odbędzie się na podstawie klasyfikacji
końcowej WTK w sezonie 2017/2018.
7.2. W II WTK Amatorów rozstawienie zawodników dokonane zostanie na podstawie
uzyskanych wyników w I WTK Amatorów.
7.3. W III i IV WTK Amatorów rozstawienie dokonane zostanie na podstawie łącznej sumy
punktów zdobytych we wcześniejszych WTK Amatorów.
7.4. W finałowym turnieju MŚA w kategorii OPEN zawodnicy zostaną rozstawieni wg
następującego klucza:
nr 1 - zawodnik nr 1 w kategorii do 40 lat
nr 2 - zawodnik nr 1 w kategorii 41-55 lat
nr 3 - zawodnik nr 1 w kategorii pow. 55 lat
nr 4 - zawodnik nr 2 w kategorii pow. 55 lat
nr 5 - zawodnik nr 2 w kategorii 41-55 lat
nr 6 - zawodnik nr 2 w kategorii do 40 lat
nr 7 - zawodnik nr 3 w kategorii do 40 lat
nr 8 - zawodnik nr 3 w kategorii 41-55 lat
nr 9 - zawodnik nr 3 w kategorii pow. 55 lat
nr 10 - zawodnik nr 4 w kategorii pow. 50 lat
nr 11 - zawodnik nr 4 w kategorii 41-55 lat
nr 12 - zawodnik nr 4 w kategorii do 40 lat
nr 13 - zawodnik nr 5 w kategorii do 40 lat
nr 14 - zawodnik nr 5 w kategorii 41-55 lat

nr 15 - zawodnik nr 5 w kategorii pow. 55 lat
nr 16 - zawodnik nr 6 w kategorii pow. 55 lat itd.
7.5. Rozstawieniu zawodników uwzględnia się przynależność klubową, tak aby w miarę
możliwości zawodnicy z tego samego klubu nie spotkali się w I rundzie turnieju.
8. Sprawy finansowe.
8.1. Opłata startowa w kategoriach wiekowych w każdym turnieju WTK wynosi 20 zł,
8.2. Opłata startowa w kategorii OPEN (MŚA) obejmująca również gry podwójne i mieszane
wynosi 25 zł.
8.3. Od każdej opłaty startowej 5 zł przeznaczone jest na ubezpieczenie zawodników od
nieszczęśliwych wypadków.
9. Nagrody.
9.1. Za miejsca I - III w poszczególnych WTK zawodnicy i zawodniczki otrzymują dyplomy.
9.2. Zwycięzcy klasyfikacji końcowej w poszczególnych kategoriach wiekowych WTK oraz w
MŚA w kategorii OPEN otrzymują puchary.
9.3. Za miejsca I - III w klasyfikacji końcowej w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz
grze pojedynczej w kategorii OPEN zawodnicy i zawodniczki otrzymują medale, dyplomy oraz
talony na sprzęt sportowy.
9.4. W grach podwójnych i mieszanych za miejsca I - III będą wręczone medale i dyplomy.
10. Postanowienia końcowe.
10.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na
terenie obiektu, w którym odbywają się poszczególne zawody.
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
10.3. Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zakończenia Mistrzostw Śląska
Amatorów.
10.4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie kwestie sporne rozstrzyga
organizator, czyli ŚlZTS.
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