SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
Ogólna informacja o zawodach
1. Nazwa imprezy

2. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów

2. Miejsce rozgrywania

Zawiercie

3. Data rozgrywania turnieju

16 - 18 grudnia 2016

Obsada sędziowska
4.

Nazwisko sędziego głównego
i jego klasa sędziowska

Maciej Miliński – sędzia klasy międzynarodowej

5.

Nazwisko zastępcy sędziego
głównego i jego klasa

Stefan Kostur – sędzia klasy państwowej\

Ogólna liczba sędziów (w
załączeniu dołączyć listę)
Liczba sędziów
7.
licencjonowanych
6.

17
7

Warunki do gry (kolorem żółtym wypełnić właściwe pole)
Wymiary powierzchni hali (bez
trybun)

długość 48 m

szerokość 24 m

wysokość 10 m

całkowicie oddzielone
płotkami

częściowo oddzielone
płotkami

łączone

6 m * 10 m

7 m * 14 m (18.12.2016)

inne (6 m * 12 m)
(16-17.12.2016)

Rodzaj podłogi

parkiet

wykładzina

inna

Rodzaj oświetlenia

ogólne

punktowe

boczne

Jakość oświetlenia

prawidłowa

dostateczna

słaba

Pola do gry
Wymiary pola gry

Ilość i marka stołów do gry w hali
zawodów

12 * Andro Magnum SC

Marka i kolor piłeczek
Sala treningowa

Andro 40+ ***, białe
przy hali gier

Ilość i marka stołów w sali
treningowej

oddalona

brak

3 (Andro Magnum SC)

Pojemniki na ręczniki w polu gry

po 2

po 1

brak

Wydzielone miejsca dla trenerów

przy każdym polu gry

zbiorcze

brak

stałe

przewoźne

brak

oznakowane i
wentylowane

bez wentylacji

brak

Trybuny dla widzów
Wydzielone pomieszczenie do
klejenia rakiet

Warunki zakwaterowania i wyżywienia (kolorem żółtym wypełnić właściwe pole)
Funkcjonowanie biura zawodów

sprawne

Szatnie i łaźnie dla zawodników

przy hali

Lokalizacja wyżywienia

przy hali

Lokalizacja zakwaterowania

przy hali

Jakość zakwaterowania
zapewnionego przez organizatorów

mało sprawne
w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(200 m)
dobra

bardzo dobra

brak organizacji
w miejscu zakwaterowania
w miejscu zakwaterowania
znacznie oddalona (2-3 km)
bardzo słaba

dostateczna

Ocena przebiegu turnieju
kobiety
(dziewczęta)

Liczba uczestników
Konkurencje
Liczba uczestników lub par

mężczyźni
(chłopcy)

85

125

singiel
K 85

Liczba uczestników z listy
startowej którzy nie zgłosili się
do turnieju
System rozgrywek
Realizacja programu turnieju

M 125 K

M

kobiety
(dziewczęta)

K

K

M

mężczyźni
(chłopcy)

4

4

grupowo-pucharowy

grupowy

pucharowy

terminowa

niewielkie opóźnienia

brak programu

Ilość rozegranych gier

467

Ilość gier rozstrzygniętych
walkowerami
Ilość żółtych kartek (nazwiska
ukaranych)
Ilość czerwonych kartek
(nazwiska ukaranych)
Obsługa informatyczna turnieju
(tabele rozgrywkowe,
protokóły meczowe, itp.)
Tablice informacyjne
z wynikami

M

7
10 (nazwiska w załączniku)
0
ręczna

komputerowa

ręczno-komputerowa

obok hali

w hali

brak

Przekaz wyników do internetu

bezpośredni z
hali

z opóźnieniem przez
PZTS lub inną osobę

brak

Forma zakończenia turnieju i
wręczania nagród

uroczysta z
podium

mniej oficjalna

brak

Opisowa ocena przebiegu turnieju

W pierwszym dniu rywalizacji podczas 2. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów w Zawierciu
przeprowadzono turniej eliminacyjny, w którym wzięło udział 37 zawodniczek oraz 75 zawodników.
Zdecydowaną większość meczów fazy grupowej i pucharowej rozegrano zgodnie z przygotowanym
programem minutowym, a pojedynki ze stołów, na których toczyły się, dłuższe niż zakładano, partie na
bieżąco przesuwano na wolne w danej chwili stoły. W drugim dniu turnieju uroczystego otwarcia zawodów
dokonał Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego – Wojciech Waldowski oraz Zastępca Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji - Tadeusz Piotrowski. Prawie wszystkie mecze turnieju głównego rozegrane
w drugim i trzecim dniu zawodów rozegrano zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, a wynikające
z przedłużających się pojedynków opóźnienia były maksymalnie kilkuminutowe. Dla zwycięzców turnieju
organizator przygotował atrakcyjne nagrody pieniężne oraz dyplomy. Uczestnicy turnieju zakwaterowani
zostali w wysokiej klasy hotelu zlokalizowanym w odległości 200 m od hali sportowej. Zawodnicy mogli
skorzystać również z przygotowanej oferty wyżywieniowej, a posiłki wydawane były w sąsiadującym z
halą Hotelu Zawiercie. Organizator zapewnił uczestnikom turnieju możliwość korzystania z sali
rozgrzewkowej.

Lista sędziów:

Lp.

Nazwisko i imię sędziego

Klasa sędziowska

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marciniec Andrzej
Jędras Andrzej
Cichoń Krystian
Cichoń Elżbieta
Mały-Wieczorek Klaudiusz
Minda Michał
Płaszczyński Alfred
Paszkowski Kazimierz
Kufel Tadeusz
Kozak Waldemar
Różalski Bartłomiej
Mucha Katarzyna
Nowak Marta
Wawryło Sławomir
Lilien Jacek

sędzia państwowy, licencja
sędzia międzynarodowy, licencja
sędzia międzynarodowy, licencja
sędzia międzynarodowy, licencja
sędzia okręgowy, licencja
sędzia okręgowy
sędzia okręgowy
sędzia okręgowy
sędzia państwowy
sędzia państwowy
sędzia okręgowy
sędzia związkowy
sędzia okręgowy
sędzia okręgowy
sędzia okręgowy

Sędzia Główny
Maciej Miliński

