Komunikat organizacyjny
FINAŁU
INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW
PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA

w tenisie stołowym w roku szkolnym 2021/2022
IGRZYSKA DZIECI, IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
1.Organizatorzy:
- Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku
- Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku
- Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym

2. Uczestnictwo:
1. Igrzyska dzieci (ID) - uczniowie szkół podstawowych klas VI i niższych.
2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) – uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych .
W roku szkolnym 2021/ 2022 rozgrywamy sam turniej finałowy. Każda szkoła może zgłosić max.
po 3 zawodników/ zawodniczek w danej kategorii.
Zgłoszeń dokonujemy bezpośrednio do organizatora poszczególnych zawodów. Nie robimy tego przez
System Rejestracji Szkół (SRS)

3.Termin i miejsce Finału:
Zgłoszenia imienne do zawodów szkoły przesyłają na 3 dni przed zawodami (po tym terminie
zgłoszenia nie będą przyjmowane) na następujący adres e-mail: podlaski@pzts.pl
Igrzyska Dzieci (ID) – 21.03.2022r.(poniedziałek) godz.10.00
Miejsce - hala sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (IMS) – 22.03.2022r.(wtorek) godz.10.00
Miejsce - hala sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrzyniewie Dużym

4.Zasady rozstawienia:
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]

5.System rozgrywania turnieju:
System pucharowy do dwóch porażek - do wyłonienia miejsc : 1,2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 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 2021/2022.

7.Nagrody:
Puchary dla zawodników za miejsca 1-3
Dyplomy dla zawodników za miejsca 1-6
Puchary dla Szkół za miejsca 1-3

