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Regulamin Wojewódzkich Turniejów Eliminacyjnych
do Indywidualnych Mistrzostw Polski
w kategoriach Żaków, Młodzików, Kadetów, Juniorów i Seniorów na
sezon 2021/2022
Cel

Wyłonienie reprezentantów województwa śląskiego na Indywidualne Mistrzostwa Polski
(IMP) w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Prawo startu zawodnicy i zawodniczki klubów województwa śląskiego oraz niezrzeszeni
Warunki
uczestnictwa posiadający licencje sportowe PZTS na sezon 2021/22, którzy mają punkty na liście
rankingowej

Zasady
rozstawienia

PZTS w

danej

kategorii

wiekowej

po III GPP,

Rozstawienie do tabel na podstawie ilości punktów z listy rankingowej PZTS w danej
kategorii wiekowej po III GPP.
W przypadku równej ilości punktów zawodnicy są losowani.
Zawodnicy z tego samego klubu nie mogą grać ze sobą w pierwszej rundzie turnieju.
Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku niewielkiej ilości zgłoszonych lub gdy
względy słuszności lub dobro dyscypliny tego wymagają. Decyzję w tym względzie
podejmuje sędzia główny zawodów

System
rozgrywek

System gry do dwóch przegranych z grą o 2 miejsce od tyłu.
Rozgrywana jest gra o trzecie miejsce. W przypadku niewielkiej ilości startujących sędzia
główny może zdecydować o rozgraniu gier o wszystkie miejsca, jednak punkty
przydzielane są za przedziały w których znaleźli się zawodnicy.
W przypadku braku możliwości startu lub zaistnienia okoliczności umożliwiających
dokonanie dodatkowych zgłoszeń do Mistrzostw Polski zgłoszeni zostają zawodnicy
mający największą ilość punktów w rankingu PZTS po 3 Grand Prix Polski w danej
kategorii wiekowej.
W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanych przez większą ilość zawodników o
powołaniu zawodnika na Mistrzostwa Polski decyduje Przewodniczący Wydziału
Rozgrywek , który o swoim wyborze powiadamia zainteresowane klub i zawodników drogą
elektroniczną.
System Sędziowski:
System sędziowania każdorazowo ustala sędzia główny zawodów. Zawodnicy zgłaszając
się do turnieju jednocześnie zobowiązują się do realizacji poleceń sędziego głównego
dotyczących sędziowania stolikowego. Sędzia główny ma możliwość zrezygnowania z
sędziowania stolikowego.

Sprawy
finansowe

Wpisowe do kategorii wiekowych żaków wynosi 10,00 złotych, młodzików wynosi 25 zł,
do kategorii wiekowych kadetów, juniorów, młodzieżowców 25 złotych, a do kategorii
seniorów 35 zł.

Nagrody
Uwagi
końcowe

Za miejsca I, II, III i IV zawodniczki i zawodnicy otrzymają dyplomy.

1. Kluby dokonują
zgłoszeń drogą elektroniczną zgodnie z zasadami
określonymi w komunikacie organizacyjnym turnieju na właściwym druku „
Karta Zgłoszeniowa” i potwierdzają fakt posiadania przez zawodników
aktualnie ważnych badań lekarskich.
2. Turniej rozgrywany jest 3-gwiazdkowymi piłeczkami plastikowymi.
3. Wszystkie mecze rozgrywa się do trzech wygranych setów.
4. Żacy i Żaczki mogą grać w kategorii Młodzik i Młodziczka.
5. Sprawy
sporne
rozstrzyga
z Przewodniczącym WR ŚlZTS.

sędzia

główny

w

porozumieniu

6. Inne sprawy nie ujęte w tym regulaminie rozstrzyga sędzia główny w
porozumieniu z Przewodniczącym WR ŚlZTS.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu ŚlZTS.
Przewodniczący Wydziału
Rozgrywek
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