KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Finału Wojewódzkiego 58 Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar red. Janusza Strzałkowskiego
1 maja 2014 roku, Nagoszewo
1. ORGANIZATOR:
- Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa
- Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Nagoszewiak” Nagoszewo
2. TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2014 roku (czwartek)
hala sportowa Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszewie, 07-300 Ostrów Mazowiecka
3. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
godz. 10:00 - koniec zapisów i losowanie; po losowaniu początek gier
4. CEL:
- wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych;
- popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży;
- realizacja kalendarza sportowego Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego.
5. UCZESTNICTWO:
Prawo startu w finale wojewódzkim posiadają 2 zawodniczki i 2 zawodników wyłonionych z eliminacji
regionalnych, oraz 4 zawodniczki i 4 zawodników z listy MZTS po IMW w kategorii Żak, III WTK/GPP w
kategorii Młodzik, II WTK/GPP w kategorii Junior (limity imienne). W każdej kategorii wiekowej wystartuję
łącznie 16 zawodniczek i 16 zawodników.
Turnieje indywidualne zostaną rozegrane w trzech kategoriach wiekowych:
- żak – dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2003 roku i młodsi;
- młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2001-2002;
- kadet/junior – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 1998-2000;
posiadający aktualną legitymację szkolną oraz ważne orzeczenie lekarskie.
Odpowiedzialność za posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego zawodniczki i zawodnika spoczywa na
klubie sportowym/szkole.
Turnieje eliminacyjne zostaną przeprowadzone w następujących regionach:
- rejon Ciechanów (powiaty: ciechanowski, mławski, pułtuski, płoński, żuromiński, nowodworski)
- rejon Siedlce (powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, węgrowski, sokołowski)
- rejon Płock (powiaty: gostyniński, płocki ziemski, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski, płocki grodzki)
- rejon Radom (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowski,
zwoliński)
- rejon Warszawa (powiaty: grodzki, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński,
warszawski, warszawsko-zachodni)
- rejon Ostrołęka (powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski)
6. LIMITY IMIENNE:
-w odrębnym załączniku do komunikatu.;
7. SYSTEM ROZGRYWEK:
- zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZTS na sezon 2013-2014
8. NAGRODY:
- dla zdobywców 3 pierwszych miejsc: puchary oraz dyplomy okolicznościowe;
9. SPRAWY FINANSOWE:

- koszty organizacyjne zawodów ponosi organizator; - pozostałe koszty ponoszą kluby sportowe/szkoły; organizator zawodów nie ubezpiecza startujących od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10. GŁÓWNY ORGANIZATOR:
- Henryk Fidura tel. 505-094-148, 29 745 81 28
11. SPRZĘT
- Stoły Donic (zielone) – 7 sztuk, Polsport – 5 sztuk; piłeczki DOUBLE CIRCLE (białe)
Warszawa, dnia 24.04.2014 roku

MAZOWIECKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

