
 
 

REGULAMIN  
Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych 

Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 
w kategorii Młodzieżówka i Młodzieżowiec w sezonie 2016/2017 

 
1. Cel:    

a) Popularyzacja Tenisa Stołowego wśród młodzieży województwa śląskiego, 

b) Zdobycie punktów do list rankingowych Młodzieżówek i Młodzieżowców. 

 

2. Ilość:  Rozgrywane są trzy (I, II, III) Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w sezonie 2016/2017 

 

3. Warunki  uczestnictwa:    Prawo startu mają zawodniczki/cy posiadające licencję sportową PZTS 

województwa śląskiego na sezon 2016/2017, urodzeni w roku 1996, 1997, 1998, 1999.  

 

4. Zasady rozstawiania:  

a) Rozstawienie do tabel na podstawie aktualnej listy rankingowej PZTS Seniorek i Seniorów i w drugiej 

kolejności listy rankingowej ŚlZTS Młodzieżowców (do I WTK na podstawie końcowej listy 

rankingowej PZTS Seniorek i Seniorów za sezon 2015/2016 oraz w drugiej kolejności listy SlZTS 

Młodzieżowców za sezon 2015/2016)  

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 z jednego Klubu nie mogą grać ze sobą w I rundzie.  

e) Zawodniczki/cy bez punktów są losowani na dalsze numery w tabeli. 

 

5. System rozgrywania:  

WTK Młodzieżówek i Młodzieżowców w sezonie 2016/2017 rozgrywa się systemem do dwóch 

przegranych, od przodu o miejsca 1, 2, natomiast w drabince z tyłu o miejsca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32. Z zachowaniem zasady, że każdy uczestnik musi 

zagrać co najmniej trzy gry. 

 

6. Sprawy finansowe: Wpisowe do WTK Młodzieżówek i Młodzieżowców w sezonie 2016/2017 wynosi 

20zł.  

7.  

8. Nagrody: Za miejsca I - IV zostaną wręczone dyplomy oraz przydzielone złote punkty do  

indywidualnego współzawodnictwa sportowego w sezonie 2016/2017. 

9. Uwagi końcowe:           

a) Zobowiązuję się uczestników do posiadania aktualnie ważnych badań lekarskich oraz licencji 

sportowych na sezon 2016/2017. 

b) Kluby dokonują zgłoszeń na druku Klubowa karta zgłoszeniowa ze stosownym podpisem. 

c) Zawodnicy niestowarzyszeni dokonują zgłoszenia na druku dla niestowarzyszonych. 

d) Turnieje WTK Młodzieżówek i Młodzieżowców w sezonie 2016/2017 rozgrywa się do trzech 

wygranych setów. 

e) Turnieje te są rozgrywane piłeczkami plastikowymi  ANDRO 40+ ***. 

f) 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).  

g) Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu ŚlZTS. 


