Gliwice, 10.07.2019 r.

REGULAMIN Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w kategorii Seniorek i
Seniorów w sezonie 2019/2020
§1. Cel:
a) Popularyzacja Tenisa Stołowego wśród dzieci i młodzieży województwa Śląskiego,
b) Wyłonienie 1 reprezentanta i 1 reprezentantki naszego województwa na GPP Seniorek i
Seniorów.
c) Zdobycie punktów do list rankingowych Seniorek i Seniorów.
§2. Ilość:
Rozgrywane są trzy (I, II, III) Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w sezonie 2019/2020
§3. Warunki uczestnictwa:
Uczestniczyć w zawodach mogą zawodniczki i zawodnicy, którzy spełnią łącznie
następujące warunki:
• Prawo startu mają zawodniczki/cy posiadające licencję sportową PZTS
województwa śląskiego na sezon 2019/2020, którzy ukończyli 19 lat oraz młodsi.
•

zostaną zgłoszeni poprzez przesłanie na adres biuro@slzts.pl wypełnionej karty
zgłoszeniowej (dostępnej w zakładce komunikaty
na stronie ŚlZTS)
w
nieprzekraczalnym terminie (data i godzina) wskazanym w komunikacie
organizacyjnym danego turnieju
• opłacą przelewem wpisowe do turnieju w wysokości 35 zł od osoby i prześlą wraz z
kartą zgłoszeniową potwierdzenie dokonania w/w przelewu w nieprzekraczalnym
terminie wskazanym w komunikacie organizacyjnym danego turnieju.
§4. Zasady rozstawiania:
a) Rozstawienie do tabel na podstawie aktualnej listy rankingowej PZTS Seniorek i Seniorów
(do I WTK na podstawie końcowej listy rankingowej PZTS Seniorek i Seniorów za sezon
2018/2019) ,
b) Zawodniczki/cy są wpisywani na kolejne numery do tabel zgodnie z kolejnością na liście
rankingowej,
c) Zawodnicy z tą samą liczbą punktów są losowani,
d) Zawodniczki/cy bez punktów są losowani na dalsze numery w tabeli,
e) Zawodniczki/cy z jednego klubu nie mogą grać ze sobą w pierwszej rundzie. Przepisu tego
nie stosuje się, jeżeli jest to nie możliwe lub/i względy słuszności lub dobro dyscypliny za
tym przemawiają.

Losowanie odbywa się w elektronicznym systemie rozgrywek przyjętym przez Śląski
Związek Tenisa Stołowego, a jego wyniki podane są do publicznej wiadomości na dzień
przed turniejem na stronie internetowej ŚlZTS. W wyjątkowych sytuacjach wyniki losowania
mogą zostać podane do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia turnieju.

§5. System rozgrywania:
WTK Seniorek i Seniorów w sezonie 2019/2020 rozgrywa się systemem do dwóch
przegranych. W drabince z przodu o miejsca 1, 2, natomiast w drabince z tyłu o miejsca: 3 i 4
i do przedziałów 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-24, 25-32, 33-48, 49-64 itd.
W przypadku niewielkiej liczby uczestników sędzia główny może zdecydować o rozegraniu
gier o wszystkie miejsca , jednak punkty do współzawodnictwa sportowego przyznawane są
za zajęte przez zawodników przedziały.
§6. Sprawy finansowe i zasady zwrotu środków
: Wpisowe do WTK-u Seniorek i Seniorów w sezonie 2019/2020 wynosi 35 zł.
• Wpisowe wpłaca się wyłącznie przelewem na zasadach i terminie określonym w
komunikacie organizacyjnym właściwym dla danego turnieju WTK. Opłacenie
wpisowego jest integralną częścią zgłoszenia, a jego brak lub dokonanie po terminie
czyni zgłoszenie nieważnym, o czym mowa w §3.
• nie są przyjmowane wpłaty w formie gotówkowej bezpośrednio na turnieju, a
brak terminowego zgłoszenia i/lub płatności wraz z potwierdzeniem dokonania
przelewu jest równoznaczny z brakiem możliwości wystąpienia w turnieju,
• faktury za wpisowe wystawiane są w terminie do 7 dni od momentu przesłania
potwierdzenia dokonania przelewu i wyłącznie w przypadku zaznaczenia właściwej
pozycji na karcie zgłoszeniowej, o czym mowa w stosownych przepisach prawa
podatkowego.
•

w przypadku wycofania zawodnika z turnieju poprzez zgłoszenie tego faktu do
momentu publikacji tabel możliwe jest otrzymanie zwrotu gotówki bez podania
przyczyny wycofania zawodnika z turnieju. Fakt wycofania zawodnika zgłasza się na
adres biuro@slzts.pl W takim wypadku przelew zwrotny wykonywany jest w
terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wycofania zawodnika.

• Możliwy jest również zwrot środków za niezgłoszoną nieobecność zawodnika na
turnieju w sytuacji choroby, kontuzji lub *nagłego wypadku.
Warunkiem zwrotu jest przesłanie na adres biuro@slzts.pl skanu orzeczenie
lekarskiego w przypadku choroby i kontuzji, a w przypadku nagłego zdarzenia emaila
z opisem zdarzenia.
O zwrocie środków spowodowanego nagłym wypadkiem decyduje Przewodniczący
Wydziału Rozgrywek.
* Za nagły wypadek uznać należy nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną
powodujące brak możliwości udziału w zawodach sportowych. Za nagły wypadek nie uznaje
się sytuacji, której zaistnienie zawodnik/rodzic/trener przewidywał lub powinien był
przewidzieć.

§7. Nagrody:
Za miejsca I - IV zostaną wręczone dyplomy. Za miejsca I-III wręczone zostaną puchary.
Za wyniki przydzielone zostaną punkty we współzawodnictwie sportowym.
§8. 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.
§9. Uwagi końcowe:
a) Zobowiązuję się uczestników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich oraz
licencji sportowych na sezon 2019/2020,
b) Kluby dokonują zgłoszeń na karcie zgłoszeniowej i w sposób wskazany komunikacie
organizacyjnym danego turnieju ze stosownym podpisem,
c) W WTK nie startują zawodniczki/cy zakwalifikowani do udziału w GPP Seniorek/ów z
listy PZTS,
d) Zawodniczki/cy zajmujący miejsca 1 w WTK Seniorek/ów są uprawnieni do startu w GPP
Seniorek/ów (w przypadku rezygnacji ze startu trenerzy w/w zobowiązani są do
poinformowania Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, najpóźniej w przeddzień
zamknięcia zgłoszeń do GPP do godz. 20.00 poprzez wysłanie maila na adres biuro@slzts.pl
).
e) Turnieje WTK Seniorek i Seniorów w sezonie 2019/2020 rozgrywa się do trzech
wygranych setów,
f) Turnieje te są rozgrywane 3-gwiazdkowymi piłeczkami plastikowymi,
g) W sytuacjach wyjątkowych ( brak prądu, bardzo duża ilość zawodników lub inne
nieprzewidziane sytuacje) Sędzia Główny, w porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału
Rozgrywek, może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywania turnieju (np. mecze do
dwóch wygranych setów od tyłu),
i) Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu ŚlZTS,
j) nieusprawiedliwiona nieobecność na turnieju zgłoszonego zawodnika skutkuje
niesklasyfikowaniem zawodnika,
k) w sprawach spornych zaistniałych w trakcie trwania turnieju decyduje sędzia główny w
porozumieniu z Przewodniczącym Wydziału Rozgrywek.

