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K O M U N I K A T   ORGANIZACYJNY 
MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SENIORÓW I SENIOREK W 

TENISIE STOŁOWYM 

                               Grajewo – 19.03.2023 r. 
 

 

1. CEL IMPREZY  
- promocja Miasta Grajewo; 

- wyłonienie najlepszych seniorów tenisa stołowego w kategorii kobiet i 
mężczyzn; 
 

2. ORGANIZATOR 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie. 
Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. 

 
3. UCZESTNICTWO 

Prawo startu w turnieju mają zawodniczki i zawodnicy w wieku seniora 
z woj. podlaskiego posiadający licencje PZTS na sezon 2022/2023 oraz 
ważne badanie lekarskie. Z prawa startu zwolnieni są zawodnicy 

posiadający limit: Magdalena Sikorska(KU AZS ANS Łomża ), 
Karolina Hołda, Kamila Gryko, Kamil Zdzienicki, Alan Kulczycki, 

Tomasz Lewandowski(wszyscy Dojlidy Białystok) z ewentualnym 
meczem o mistrzostwo województwa podlaskiego. Odpowiedzialność za 
posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego oraz ubezpieczenia NNW  

spoczywa na klubie sportowym.  
 
4. Konkurencje Indywidualnych Mistrzostw Województwa 

 - gra pojedyncza kobiet 
 - gra pojedyncza mężczyzn  

 - gra podwójna kobiet 
 - gra podwójna mężczyzn 
 - gra mieszana 

 
 5. Termin, miejsce, program: 

 
19.03.2023 r. Hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu  i Rekreacji w 
Grajewie przy ulicy Strażackiej 2 z np. porządkiem : 

          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 
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6. SYSTEM  ROZGRYWEK  
Turniej gier pojedynczych zostanie rozegrany systemem pucharowym 
do dwóch przegranych z finałem zamkniętym do 3 wygranych setów i z 

wyłonieniem miejsc 3, 4, 5-8 , 9-12 , 13 -16 , 17 -20 , 21-24 , 25- 28 , 
29-32 itd. Awans do Mistrzostw Polski uzyskują zwycięscy gier 
pojedynczych. 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. 

 

             7. NAGRODY  

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

           W grach podwójnych i mieszanych: medale oraz dyplomy 
 
 

 

8. SPRAWY FINANSOWE  
Wpisowe do turnieju wynosi 20,00- zł. 
 

9. SPRAWY RÓŻNE 
Wszelkie kwestie sporne wynikające z przebiegu zawodów rozstrzyga 

organizator i sędzia główny.  
Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników 
od NW oraz przedmioty pozostawione w pomieszczeniach obiektu. 

Startujących obowiązuje strój sportowy. 
 
Odpowiedzialny za organizację turnieju:  

Eugeniusz Skibniewski: 792-437-235 
 


