REGULAMIN
DRUŻYNOWEGO TURNIEJU UCZNIOWSKIEGO
O PUCHAR POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
SEZON 2014/2015

1.

CEL

1.1.
1.2.
1.3.

1.6.
1.7.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
Wyłonienie utalentowanej młodzieży.
Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do uprawiania
w każdych warunkach.
Nawiązanie współpracy pomiędzy Wojewódzkimi Związkami Tenisa Stołowego
a amatorskimi ośrodkami tenisa stołowego.
Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu a szczególnie wiejskich
i małomiasteczkowych.
Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
Propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej.

2.

UCZESTNICTWO

2.1.
2.2.

W zawodach uczestniczyć mogą dzieci urodzone w roku 2002 i młodsze.
W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodnicy, którzy wykupili licencje w PZTS,
również zawodnicy bez licencji zawodniczej.
O dopuszczeniu do zawodów decyduje wyłącznie wiek potwierdzony dokumentem
tożsamości (licencja zawodnicza ze zdjęciem, legitymacja szkolna, itp.).
Zawodnicy zobowiązani są do okazania aktualnego zaświadczenia lekarskiego
uprawniającego do startu zawodach oraz ubezpieczenia NNW (nie dotyczy
zawodników posiadających licencję PZTS).

1.4.
1.5.

2.3.
2.4.

3.

ORGANIZATORZY

3.1.

Na szczeblu szkolnym, środowiskowym, gminnym i powiatowym – urzędy gmin,
samorządy lokalne, stowarzyszenia sportowe, placówki, instytucje oświatowe
i kulturalne.
Na szczeblu wojewódzkim – Urzędy Marszałkowskie i Miejskie, wojewódzkie związki
tenisa stołowego.
Na szczeblu centralnym - Ministerstwo Sportu i Turystyki, PZTS, Marszałek danego
województwa, Prezydent Miasta i właściwy Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

3.2.
3.3.

4.

TERMIN I MIEJSCE

4.1.

Eliminacje szkolne, środowiskowe i powiatowe w terminie do 19 października 2014 r.
w miejscach określonych przez organizatorów.
Eliminacje wojewódzkie w terminie do 16 listopada 2014 r. w miejscach wyznaczonych
przez wojewódzkie związki tenisa stołowego.
Finał Krajowy Drużynowego Turnieju Uczniowskiego o Puchar PZTS 29-30 listopada
2014 roku w Krakowie.
Terminarze zawodów szkolnych, środowiskowych i powiatowych organizatorzy winni
przesłać do właściwych miejscowo wojewódzkich związków tenisa stołowego.

4.2.
4.3.
4.5.
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5.

SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA

5.1.

Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej, w dwóch kategoriach wiekowych
w konkurencji dziewcząt i chłopców.
5.2.
Drużyna składa się z 2-4 zawodników/czek.
5.3.
Zawody rozgrywane są w następujących rocznikach:
5.3.1.
grupa młodsza dziewcząt ur. 2004 r. i młodsi,
5.3.2.
grupa młodsza chłopców ur. 2004 r. i młodsi,
5.3.3.
grupa starsza dziewcząt ur. 2002 i 2003 r.,
5.3.4.
grupa starsza chłopców ur. 2002 i 2003 r.
5.4.
Zawodnik/czka z rocznika młodszego może wystąpić w grupie starszej,
w tym przypadku traci możliwość gry w swojej grupie wiekowej.
5.5.
W każdej grupie wiekowej zarówno wśród dziewcząt i chłopców może wystąpić
zawodnik/czka rezerwowy po pierwszej serii gier pojedynczych.
5.6.
Mecze pomiędzy drużynami na każdym szczeblu rozgrywek odbywają się w obu
kategoriach wiekowych wg następującego klucza-systemu:
1 gra A – X
2 gra B – Y
3 gra podwójna
4 gra A – Y
5 gra B – X.
5.7.
System eliminacji szkolnych, środowiskowych, powiatowych i wojewódzkich
pozostawia się organizatorowi (w zależności od ilości chętnych).
5.8.
Z eliminacji wojewódzkich do finałów kwalifikują się 1 najlepsza drużyna dziewczynek
+ 1 najlepsza drużyna chłopców w kategorii 2004 i młodsi oraz 1 najlepsza drużyna
dziewczynek + 1 najlepsza drużyna chłopców w kategorii 2002 – 2003.
Razem 4 drużyn z każdego województwa.
5.9.
O systemie rozgrywania eliminacji wojewódzkich decyduje Sędzia Główny danego
turnieju w zależności od ilości startujących drużyn.
5.10.
Finał ogólnopolski z udziałem 16 drużyn w każdej grupie wiekowej zostanie rozegrany
systemem "każdy z każdym" w czterech grupach po cztery drużyny - pierwszy dzień
zawodów. W godzinach popołudniowych pierwszego dnia zawodów rozegrane zostaną
gry ćwierćfinałowe – dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. W drugim dniu zawodów
rozegrane zostaną gry półfinałowe, finał oraz gry o miejsca 3,4, 5, 6, 7, 8.
5.11.
W przypadku wolnych miejsc w finale, organizatorowi przysługuje prawo dopuszczenia
po jednej drużynie w każdej kategorii, a w przypadku większej ilości wolnych miejsc
– drużyny rezerwowe z turniejów wojewódzkich.
5.12.1. W dniu 20.11.2014 na stronie PZTS zostanie zamieszczona lista drużyn uprawnionych
do tego turnieju.
5.12.2. Do dniu 26.11.2014 do godz. 21:00 na podstawie karty zgłoszeniowej uprawione
drużyny zobowiązane są do potwierdzenia uczestnictwa w turnieju finałowym.
5.12.2.1 Jeżeli listy startowe będą niepełne, zainteresowane Kluby w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 27.11.2014 do godz. 12:00 mogą zgłaszać drużyny rezerwowe w
oparciu o wyniki turniejów wojewódzkich.
5.12.2.2 W pierwszej kolejności lista startowa będzie uzupełniana o drużyny, których 2
najlepszych zawodników/czek zajmuje wyższą pozycję w Ogólnopolskim Rankingu
Młodzików po 1 GPP/WTK (grupa starsza), w Ogólnopolskim Rankingu Żaków po 1
GPP/WTK (grupa młodsza).
5.12.3. Po tym terminie listę drużyn uzupełnia organizator.
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6.

NAGRODY

6.1.

Na wszystkich szczeblach rozgrywek do eliminacji wojewódzkich włącznie przewiduje
się puchary, dyplomy oraz upominki dla zdobywców I, II i III miejsca, które według
możliwości fundują organizatorzy.
W Finale Krajowym zdobywcy I, II III otrzymują puchary, medale i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe, za IV miejsce puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za
miejsca V, VI, VII, VIII dyplomy.

6.2.

7.

SPRAWY FINANSOWE

7.1.

7.2.1.

Koszty organizacyjne na szczeblu szkolnym, środowiskowym, gminnym, powiatowym
i wojewódzkim pokrywają organizatorzy a koszty uczestnictwa jednostki delegujące.
Koszty organizacyjne Finału Ogólnopolskiego Turnieju UKS pokrywa Ministerstwo
Sportu i Turystyki, Polski Związek Tenisa Stołowego i sponsorzy.
Koszty uczestnictwa w Finale Krajowym pokrywają jednostki delegujące.

8.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

8.1.

Organizatorzy zawodów na wszystkich szczeblach rozgrywek zobowiązani są do
umieszczenia bieżącej informacji o prowadzonych zawodach i ich wynikach na
środowiskowych tablicach informacyjnych oraz w środkach masowego przekazu.
Organizatorzy eliminacji wszystkich szczebli muszą przesłać dokumentację z odbytych
zawodów do organizatorów szczebla wyższego oraz kopie do Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w Warszawie.
Organizatorzy eliminacji wojewódzkich zobowiązani są w terminie 14 dni po
zakończeniu zawodów przesłać komplet wyników na adres Biura PZTS. Po finale
krajowym zostanie utworzona krajowa lista klasyfikacyjna turnieju.
W toku prowadzonych zawodów winny być przestrzegane zasady przyjęte
w niniejszym regulaminie oraz przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

7.2.

8.2.

8.2.1.

8.3.

9.

PRZEWPISY KONCOWE

9.1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:
Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego na sezon 2014/2015 oraz inne przepisy Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
Prawo interpretacji "Regulaminu Drużynowego Turnieju Uczniowskiego o Puchar
PZTS 2014/2015 " należy do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w
Warszawie.

9.4.
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