
TENIS STOŁOWY PODLASKIE 

 

 

                              
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

INDYWIDUALNYCH  
MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  

SENIOREK I SENIORÓW  

W TENISIE STOŁOWYM 
 
 

BIAŁYSTOK 27.02.2022r. / niedziela / 
 

 
1.Organizator 

- Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

- MOKS Słoneczny Stok Białystok 
 

2.Termin i miejsce 

 

27.02.2022r.(niedziela) godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 49 w 

Białymstoku ul. Armii Krajowej 32.(osiedle Leśna Dolina)  

 

3.Uczestnictwo 

 

Prawo startu w turnieju mają zawodniczki i zawodnicy w wieku seniora oraz młodsi z woj. 

podlaskiego  posiadający  licencje PZTS na sezon 2021/2022 oraz ważne badanie lekarskie. 

Odpowiedzialność za posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW 

spoczywa na klubie sportowym. 

W przypadku zawodniczek/zawodników  w wieku powyżej 23 lat , zgłoszenie ich do zawodów 

jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o uczestniczeniu w zawodach na własne ryzyko i 

odpowiedzialność. 

 

4. Konkurencje Indywidualnych Mistrzostw Województwa 

 

      - gra pojedyncza kobiet 

      - gra pojedyncza mężczyzn  

      - gra podwójna kobiet 

      - gra podwójna mężczyzn 

      - gra mieszana 

 

 

 

 



TENIS STOŁOWY PODLASKIE 

 

 

 

 

5. Program turnieju 

 

 Uwaga ! Turniej rozpoczynamy od gier podwójnych i mieszanych 

 

godz.9.50 – losowanie gier podwójnych i mieszanych 

godz.10.00 – początek gier podwójnych 

godz.11.15 – losowanie gier pojedynczych seniorek i seniorów 

 godz.11.30 – początek gier pojedynczych seniorek i seniorów 

 

 

6. System gier 

 

Turniej gier pojedynczych zostanie rozegrany  systemem pucharowym do dwóch przegranych   

z  finałem zamkniętym i  wyłonieniem miejsc 3, 4 , 5-8 ,  9-12 , 13 -16 , 17 -20 , 21-24 , 25- 28 

, 29-32 itd.  

Każdy z uczestników rozegra minimum 3 gry pojedyncze. 

Turniej gier podwójnych i mieszanych rozegrany zostanie systemem pucharowym do 3 

wygranych setów o miejsca 1, 2 , 3-4 , 5-8 , 9-16 , 17-32 

W grach podwójnych i mieszanych o kolejności rozstawienia decyduje suma punktów pary z 

aktualnego rankingu indywidualnego  PZTS. 

W przypadku zgłoszenia się zawodników którzy posiadają limity PZTS do Mistrzostw Polski 

rozegrany zostanie dodatkowy turniej o mistrzostwo województwa. Szczegóły ustalone zostaną na 

odprawie technicznej. 
         

7. Wpisowe do turnieju – 20 zł   
                                                                                              

8. Nagrody 

 
Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w turniejach mistrzowskich gry pojedynczej : medale, 

dyplomy, nagrody rzeczowe 

 W grach podwójnych i mieszanych -  medale oraz dyplomy 

 

 

9. Sprawy różne 

 

Turniej rozegrany zostanie na 12 stołach piłkami Donic***  
Wszystkich uczestników obowiązuje strój sportowy (koszulka + spodenki) oraz halowe obuwie 
sportowe. 

Odpowiedzialny za organizację turnieju – Jerzy Mazur tel. 605 780 147 

       
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 
 

           


