2. GRAND PRIX POLSKI Kadetek i Kadetów, Drzonków 25-27.11.2016 r.
Sprawozdanie SĘDZIEGO GŁÓWNEGO

Sędzia Główny

Bartosz BARTKOWICZ
Obsługa komputerowa

Wojciech STACH
Ogólna liczba sędziów (w tym licencjonowanych)

18 (1)
Pola do gry

całkowicie oddzielone płotkami (6m x 13m)
Rodzaj podłogi

wykładzina
Rodzaj i jakość oświetlenia

ogólne, prawidłowa
Ilość i marka stołów

20 stołów ANDRO Magnum (w tym 4 treningowe oddzielone banerami od stołów turniejowych)
Marka i kolor piłeczek

białe, ANDRO 40+ ***
Pojemniki na ręczniki w polu gry

po 2
Wydzielone miejsca dla trenerów

przy każdym polu gry
Trybuny dla widzów

stałe
Funkcjonowanie biura zawodów

bardzo sprawne
Szatnie i łazienki dla zawodników

przy hali
Lokalizacja wyżywienia i zakwaterowania

w poblizu hali (100m)
Jakość zakwaterowania zapewnionego przez Organizatora

bardzo dobra
Liczba uczestników

Kadetki 97, Kadeci 102
Liczba uczestników z listy startowej, którzy nie zgłosili się do turnieju

Kadetki 1, Kadeci 0
System rozgrywek

grupowo - pucharowy
Realizacja programu turnieju

terminowa
Zawodnicy ukarani żółtymi kartkami

Dominika GILEWSKA, Piotr MICHALSKI (sobota, 26.11.2016), Jakub JANKOWSKI (niedziela, 27.11.2016)
Obsługa informatyczna turnieju (tabele, protokoły)

komputerowa
Tablice informacyjne z wynikami

w hali
Przekaz wyników do internetu

bezpośredni z hali
Forma zakończenia turnieju i wręczania nagród

uroczysta z podium
Ilość rozegranych pojedynków

Kadetki 248, Kadeci 283
Opisowa ocena przebiegu turnieju

Zawody zostały rozegrane zgodnie z harmonogramem, bez opóźnień. Pojedynki były bardzo emocjonujące i wyrównane ze względu na
zbliżony poziom sportowy większości zawodników w tej kategorii wiekowej. Dość powiedzieć, że w turnieju Kadetek o awansie z jednej z
grup do turnieju głównego zdecydował jeden punkt (bilanse 65-70 oraz 65-71). Zauważalny jest pozytywny odbiór zmiany przepisów
dotyczących udzielania podpowiedzi w trakcie trwania seta - trenerzy bardzo chętnie korzystają z możliwości przekazania wskazówek
pomiędzy poszczególnymi akcjami. Niewątpliwym atutem Organizatora była transmisja internetowa spotkań rozgrywanych na trzech
stołach. Biuro zawodów funkcjonowało prawidłowo, trenerzy i zawodnicy nie wnosili w tej kwestii żadnych uwag. W ceremonii zakończenia
turnieju, podczas której najlepszych dziewięć kadetek i dziewięciu kadetów otrzymało pamiątkowe dyplomy, upominki i nagrody rzeczowe
wzięli udział: Pan Tomasz Sroczyński, Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, Pan Sebastian Jagiełowicz, Radny Miasta Zielona Góra oraz
Członek Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a także dr Ryszard Kulczycki, Prezes Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego.

