KOMUNIKAT NR 031/2013

WYDZIAŁU ROZGRYWEK
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 7 grudnia 2013 roku
w sprawie zgłoszeń do Drużynowego Pucharu Polski w tenisie
stołowym

Wydział Rozgrywek MZTS informuje, że zgodnie z pkt 8.4 Regulaminu Rozgrywek PZTS
w terminie do dnia 13 grudnia 2013 r. przyjmuje zgłoszenia do rozgrywek
o Drużynowy Puchar Polski na szczeblu województwa mazowieckiego w sezonie 2013/2014.
Każdy Klub może zgłosić jedną drużynę kobiet i mężczyzn. Wpisowe do rozgrywek
wynosi 100 zł, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rozgrywek MZTS na sezon
2013/2014, które należy wpłacić na konto MZTS. Mecze na szczeblu wojewódzkim będą
rozgrywane w środku tygodnia (wtorek – czwartek).
Zgłoszenia

drużyn

przyjmowane

będą

wyłącznie

na

adres

e‐mail:

maciej.pietrzykowski@mzts.pl. Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć:
1) dowód opłaty wpisowego;
2) deklarację, w której umieszczone będą możliwe terminy rozpoczynania meczów
jako gospodarz (wtorek, środa lub czwartek oraz godzina między 17 a 20).
W Drużynowym Pucharze Polski mecz składa się od 4 do 7 gier rozgrywanych kolejno na
jednym stole (za zgodą kapitanów drużyn mecz może być także rozgrywany na 2 stołach),
a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 4 zwycięstw zgodnie
z następującym rozkładem gier: 1. A‐Y, 2. B‐X, 3. C‐Z, 4. gra podwójna, 5. A‐X, 6. C‐Y, 7. B‐Z.
Drużynowy Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim będzie rozgrywany systemem
pucharowym (tzn. przegrywający odpada z rywalizacji).
Harmonogram Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim:
1 runda – 17‐19 grudnia 2013 r.,
2 runda – 7‐9 stycznia 2014 r.,

3 runda – 14‐ 16 stycznia 2014 r.
Terminy ewentualnych dalszych rund ustalone zostaną przez Wydział Rozgrywek MZTS.
Uwaga: w zależności od ilości zgłoszeń zespoły z wyższych lig przystąpią do rozgrywek
od kolejnych rund.
Wyniki losowania będą przesłane do zainteresowanych drużyn i opublikowane na
stronie www.mzts.pl.
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