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Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Śląska
Weteranek i Weteranów 2016/2017
(Aktualizacja 20.03.2017)

Cel

Warunki
uczestnictwa

1. Wyłonienie indywidualnych mistrzów Śląska weteranek i weteranów
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Popularyzacja tenisa stołowego.
Prawo do startu mają:
 weterani (–ki) urodzeni w 1977 i starsi zrzeszenie w klubach ŚOZTS;
 weterani (–ki) urodzeni w 1977 i starsi posiadający stały adres
zameldowania w województwie śląskim;
W turnieju o Mistrzostwo Śląska mogą brać udział wyłącznie weterani
i weteranki, którzy (–e) wzięli (–ły) udział w przynajmniej jednym WTK weteranek
i weteranów rozgrywanym w sezonie 2016/2017.
Weterani (–ki) nie są zobowiązani do posiadania licencji okresowych na sezon
2016/2017.
Mistrzostwa Śląska rozgrywane są w następujących kategoriach wiekowych:
Weterani:
40÷49 lat

ur. 1968÷1977

50÷59 lat

ur. 1958÷1967

60÷64 lat

ur. 1953÷1957

65÷69 lat

ur. 1948÷1952

70÷74 lat

ur. 1943÷1947

75÷79 lat

ur. 1938÷1942

80 lat i więcej ur. 1937 i starsi
Weteranki:
40÷54 lat

ur. 1963÷1977

55 lat i więcej ur. 1962 i starsze

Zasady
rozstawienia
System
rozgrywek

Warunkiem rozegrania danej kategorii jest udział co najmniej 4 osób. Jeżeli jest
mniej niż 4 uczestników dołącza się do najbliższej młodszej kategorii lub
w przypadku najmłodszych do najbliższej starszej kategorii.
Zawodnicy są wpisywani do tabel w kolejności miejsc zajmowanych na liście
rankingowej ŚOZTS po III WTK weteranek i weteranów.
System rozgrywek zależny od ilości uczestników w danej kategorii. System
każdy z każdym, w grupach lub do dwóch przegranych. Możliwe gry
o poszczególne miejsca w zależności od czasu (decyzja należy do sędziego
głównego).

Sprawy
finansowe
Nagrody
Uwagi
końcowe

Wpisowe do indywidualnych mistrzostw Śląska Weteranek i Weteranów wynosi
20 zł
Informacja w komunikacie organizacyjnym
1. Turniej rozgrywany jest piłeczkami plastikowymi ANDRO.
2. Mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów.
3. Zobowiązuje się zawodników do posiadania aktualnych badań lekarskich na
sezon 2016/2017 lub złożenia podpisu na oświadczeniu o ich posiadaniu.
4. Sprawy sporne i nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga sędzia główny.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu ŚOZTS
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Marian Michalski

