Komunikat organizacyjny
PÓŁFINAŁÓW i FINAŁU
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW
PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA

w tenisie stołowym w roku szkolnym 2019/2020
IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, LICEALIADA
1.Organizatorzy:
- Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku
- Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku
- Miejski Zespół Szkół w Wysokim Mazowieckim
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
- II Liceum Ogólnokształcące w Łomży
- Zespół Szkół w Suchowoli
- Szkoła Podstawowa Nr 49 w Białymstoku

2. Uczestnictwo:
1. Igrzyska dzieci (ID) - uczniowie szkół podstawowych klas VI i niższych.
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych .
3. Licealiada - uczniowie dziennych szkół średnich.
Do półfinału każda ze szkół ma prawo zgłosić: 4 zawodniczki i 4 zawodników
Do finałów awansuje po 8 pierwszych zawodników i zawodniczek z turniejów półfinałowych z
poszczególnych grup [32]. W finałach mogą startować tylko uczestnicy turniejów półfinałowych. W
przypadku nieobecności w finale zawodników z ósemki półfinałowej, startują zawodnicy z kolejnych
miejsc /1 miejsce/, /organizator może uzupełnić wolne miejsca/
Zgłoszeń dokonujemy bezpośrednio do organizatora poszczególnych zawodów. Nie robimy tego przez
System Rejestracji Szkół (SRS)

UWAGA !!! Nie rozgrywamy turniejów półfinałowych w Licealiadzie . Szkoły, które chcą
wziąć udział w tych rozgrywkach zgłaszają się bezpośrednio do turnieju finałowego , który
rozegrany zostanie 20.03.2020r. o godz.10.00 w II LO w Łomży ul. Plac Kościuszki 3 . Szkoła ma
prawo zgłosić do finału 4 zawodniczki i 4 zawodników. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres
e-mail : sktslomza@op.pl

3.Terminy i miejsca półfinałów:
Grupa Południowa
Miejsce – hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym ul. Szkolna
- 10.03.2020r. (wtorek) godz. 10.oo - Igrzyska dzieci (ID), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS)

Grupa Zachodnia
Miejsce – hala sportowa Miejskiego Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 5
- 11.03.2020r. (środa) godz.10.oo - Igrzyska dzieci (ID), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS)

Grupa Północna
Miejsce – hala sportowa Zespołu Szkół w Suchowoli ul. Augustowska 2
- 13.03.2019r. (piątek) godz.10.oo - Igrzyska dzieci (ID), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS)

Grupa Centralna
Miejsce – hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32
-09.03.2020r. (poniedziałek) godz. 10.00 - Igrzyska dzieci (ID), Igrzyska Młodzieży Szkolnej

(IMS)
Zgłoszenia imienne do zawodów półfinałowych szkoły przesyłają na 3 dni przed zawodami / po tym
terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane) na następujące adresy e-mail:

Grupa Południowa - p. Ewa Rzemieniecka e-mail e.rzemieniecka@onet.eu
Grupa Zachodnia - p. Zbigniew Piszczatowski e-mail zbp@go2.pl
Grupa Północna - p. Zdzisław Dziewiątkowski e-mail ok.suchowola@wp.pl
Grupa Centralna - p. Jerzy Mazur e-mail jerzymazur@interia.pl
Po przeprowadzeniu turniejów półfinałowych organizatorzy przesyłają komunikaty
końcowe z klasyfikacją indywidualną dziewcząt i chłopców oraz klasyfikacją drużynową dla
poszczególnych typów szkół na e-mail: podlaski@pzts.pl

4.Terminy i miejsca finałów:
Igrzyska Dzieci (ID) – 24.03.2020r.(wtorek) godz.10.00
Miejsce - hala sportowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) – 25.03.2020r. (środa) godz.10.00
Miejsce - hala sportowa Miejskiego Zespół Szkół w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 5
Licealiada – 20.03.2020r. (piątek) godz.10.00
Miejsce – hala sportowa II LO w Łomży ul. Plac Kościuszki 3
Potwierdzenie udziału w poszczególnych finałach należy przesłać na e-mail: podlaski@pzts.pl

4.Zasady rozstawienia:
1.
Rozstawienie na podstawie list klasyfikacyjnych PZTS i POZTS w Białymstoku po III Grand Prix
młodzików, kadetów, juniorów [zawodnicy z tej samej szkoły nie mogą grać ze sobą w pierwszej rundzie
turnieju]
2.
W turniejach finałowych w dalszej kolejności rozstawiani są uczniowie, którzy zajęli najwyższe
miejsca w półfinałach.

5.System rozgrywania turniejów:
a. PÓŁFINAŁY - system pucharowy do dwóch porażek, mecze do dwóch wygranych setów. Organizatorzy
półfinałów w zależności od liczby startujących, możliwości sprzętowych i czasowych, mogą podejmować
decyzję o rozgrywaniu meczów do dwóch lub trzech wygranych setów.
b. FINAŁY - system pucharowy do dwóch porażek - do wyłonienia miejsc : 1,2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16,
17-20, 21- 24, 25 – 28, 29 – 32. Mecze do dwóch lub trzech wygranych setów. Decyzja na odprawie
technicznej.

6. Punktacja pomocnicza w celu wyłonienia kolejności szkół:
1 miejsce - 20 pkt
2 miejsce - 18 pkt
3 miejsce – 16 pkt
4 miejsce - 14 pkt
5-6 miejsce- 12 pkt
7-8 miejsce – 10 pkt
9-12 miejsce – 8 pkt
13-16 miejsce – 6 pkt
17-20 miejsce – 4 pkt
21-24 miejsce – 3 pkt
25-28 miejsce – 2 pkt
29-32 miejsce – 1 pkt

Startujące szkoły otrzymują do współzawodnictwa sportowego punkty zgodnie z regulaminem PWSZS w
Białymstoku na rok szkolny 2019/2020.

7.Nagrody:
- w półfinałach wojewódzkich zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1-6 otrzymują pamiątkowe
dyplomy
- w finałach - medale za miejsca I-III, dyplomy za miejsca I-VI indywidualnie
- szkoły – puchary za miejsca I-III

Organizator
Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

