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Regulamin Drużynowych Mistrzostw Śląska 
Juniorek i Juniorów 2016/2017 

(Aktualizacja 26.03.2017) 

Cel 1. Wyłonienie drużynowych mistrzów Śląska w tej kategorii wiekowej. 

2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży województwa śląskiego. 

3. Wyłonienie reprezentanta naszego województwa na Drużynowe Mistrzostwa 
Polski (DMP) juniorek i juniorów. 

Warunki 
uczestnictwa 

Prawo do startu mają zawodnicy i zawodniczki klubów województwa śląskiego 
posiadający licencje sportowe PZTS na sezon 2016/2017 urodzeni w roku 1999, 
2000 i 2001. 

Zasady 
rozstawienia 

Rozstawienie do tabel na podstawie ilości punktów drużyn (suma punktów trzech 
najlepszych zawodników lub dwóch najlepszych zawodniczek z listy rankingowej 
PZTS juniorek i juniorów po III GPP w tej kategorii wiekowej). 

W przypadku równej ilości punktów drużyny są losowane. 

Pierwsza i druga drużyna z tego samego klubu są wpisywane do różnych 
połówek tabeli. Drużyny z tego samego klubu nie mogą grać ze sobą w pierwszej 
rundzie. 

Każdy klub może wystawić maksymalnie 4 drużyny w każdej kategorii. 

System 
rozgrywek 

System pucharowy z uwzględnieniem faktu, iż każda drużyna musi rozegrać 
co najmniej dwa mecze. Możliwe gry w przedziałach/o przedziały w zależności 
od ilości stołów i drużyn np. 5÷6,7÷8, 9÷10, 11÷12, 13÷14, 15÷16 itp. 

Sprawy 
finansowe 

Wpisowe do drużynowych mistrzostw Śląska juniorek i juniorów wynosi 30 zł. 
i 45 zł. 

Nagrody Za miejsca I, II, III÷IV drużyny otrzymują puchar, medale i dyplomy. 

Wyłonienie 
drużyn 
na DMP 

W przypadku gdy brak drużyny naszego województwa na liście drużyn 
bezpośrednio zakwalifikowanych do DMP juniorek i juniorów reprezentantem 
naszego województwa zostaje drużynowy mistrz Śląska. 

W przypadku zakwalifikowania się drużyn naszego województwa z listy PZTS 
do DMP juniorek i juniorów rozgrywany jest turniej eliminacyjny z udziałem 
4 drużyn z największą liczbą punktów z będących poza pierwszą 16 listy PZTS. 
W przypadku równej ilości punktów 4 i 5 drużyny decyduje wyższe miejsce 
najlepszego zawodnika na liście PZTS po III GPP juniorek i juniorów. 
W przypadku tego samego miejsca decyduje losowanie. Drużyny grają 
systemem pucharowym, półfinały 1 z 4, 2 z 3. Zwycięzcy grają o awans do DMP. 
W przypadku równej ilości punktów o rozstawieniu decyduje losowanie. 



 
Uwagi 
końcowe 

1. Kluby dokonują zgłoszeń na druku „Klubowa Karta Zgłoszeniowa” 
i potwierdzają pieczątką i podpisem fakt posiadania przez zawodników 
aktualnie ważnych badań lekarskich. 

2. Turniej rozgrywany jest piłeczkami plastikowymi ANDRO. 

3. Mecze rozgrywa się do chwili zdobycia trzech punktów przez jedną z drużyn 
według klucza: 

Juniorki 

A – X, B – Y, gra podwójna, A–Y, B–X. 

Juniorzy: 

A – X, B – Y, C – Z, A–Y, B–X. 

Poszczególne mecze gra się do trzech wygranych setów. 

4. Drużyna składa się: 

Juniorki – z minimum 2, a maksimum 4 zawodniczek. Zawodniczka 
rezerwowa może grać od gry podwójnej. 

Juniorzy – z minimum 3, a maksimum 4 osób. Zawodnik rezerwowy może 
zagrać od 4 gry. 

5. Mecze mogą być rozgrywane na 1 lub 2 stołach w zależności od decyzji 
sędziego głównego. Mecze juniorów za zgodą zainteresowanych stron oraz 
sędziego mogą być rozgrywane na 3 stołach. 

6. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny w porozumieniu 
z Przewodniczącym WR ŚOZTS. 

7. Inne sprawy nie ujęte w tym regulaminie rozstrzyga sędzia główny 
w porozumieniu z Przewodniczącym WR ŚOZTS. 

8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu ŚOZTS. 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek 

Marian Michalski 


