Dzwola, dnia 29.10.2013 r.

Komunikat organizacyjny
½ finału Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych
o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego – 2013 dla województw:
Mazowieckiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Lubelskiego
KOCUDZA – 16.11.2013 r.
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Organizatorzy
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Lublinie
UKS „Spartakus” Dzwola
Cel zawodów
Wyłonienie po 2 drużyny dziewcząt i chłopców w obu kategoriach na zawody półfinałowe, które
odbędą się w dniach 30.11.- 01.12.2013r. w Radomiu
Miejsce rozgrywek
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół w KOCUDZY woj. Lubelskie
Początek zawodów w dniu 16.11.2013 r. (sobota)
Godz. 945 - przyjazd i potwierdzenie udziału w zawodach
Godz. 1000 - uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 1015 - rozpoczęcie zawodów
Godz. 1300 - przerwa na posiłek
Godz. 1330 - c.d. gier
Godz. 1500 - uroczyste zakończenie zawodów ( wręczenie medali i pucharów)
Uczestnictwo
Każde województwo może reprezentować po 2 drużyny „młodsze” dziewcząt i chłopców ur. w
2003r. i młodsi oraz po 2 drużyny „starsze” dziewcząt i chłopców ur. w 2001-2002r., które zajęły
miejsca 1-2 w eliminacjach wojewódzkich / drużyna składa się z 2 - 4 osób. Zawodnik/czka z
rocznika młodszego może wystąpić w grupie starszej, ale traci możliwość gry w swojej grupie wiekowej.
Zawodnik/czka rezerwowa może po pierwszej serii gier pojedynczych wystąpić w drużynie.
Każdy uczestnik musi posiadać aktualne badanie lekarskie, odpowiedni ubiór i sprzęt sportowy
zgodny z regulaminem PZTS. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
Nagrody
Zwycięzcy grup otrzymują puchary, medale i dyplomy.
Potwierdzenie udziału w zawodach
Do dnia 12 listopada 2013 r. przesłać e-mailem na adres: zwl@go2.pl lub telefonicznie, telefon:
0-81 85 54 315 lub 0607 857 448 zgłoszenia imienne drużyn z podaniem punktów po I
Grand Prix Polski i WTK w kat. młodzików. Brak zgłoszeń będzie traktowane jako rezygnację z
udziału w zawodach. Uzupełnianie drużyn w razie wolnych miejsc będzie zgodne z regulaminem
PZTS.
System rozgrywek
Zgodny z regulaminem PZTS – grupowy. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy ( z jednego
województwa do różnych grup). W grupach gry „każdy z każdym” –zwycięzcy grup uzyskują
awans . Przy rozstawianiu brane są po uwagę w pierwszej kolejności punkty po I Grand Prix
Polski i I WTK, następnie miejsce w województwie oraz losowanie. Wyniki zawodów
wojewódzkich należy przesłać e-mailem na adres; zwl@go2.pl zgodnie z regulaminem PZTS.
Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Uwaga!
Organizator zapewnia gorący, bezpłatny posiłek wszystkim uczestnikom zawodów. Ewentualne
zamówienia na noclegi należy kierować bezpośrednio do Hotelu Myśliwskiego w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 88, Tel. (15) 8720200 , fax. (15) 8724984 do dnia 12.11.2013r,
Zapytania o dodatkowe informacje kierować do Pana Władysława Matwieja Tel 660 303 480
Dojazd do Kocudzy
Z Lublina w kierunku Przemyśla / we Frampolu skręt w prawo i po 5 km skręt w lewo na
Władysławów/
OTRZYMUJĄ:
PZTS Warszawa, OZTS-y: Białystok, Olsztyn, Warszawa, Lublin
Za organizatorów:
mgr Władysław Matwiej

