SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
z przebiegu 3 Grand Prix Polski Weteranów w dniu 11-12.11.2017 r.
Ogólna informacja o zawodach
1

Nazwa imprezy

2

Miejsce rozgrywania

3

Data rozgrywania turnieju

3 Grand Prix Polski Weteranów

Białystok
11-12.11.2017
Obsada sędziowska

Nazwisko sędziego głównego
i jego klasa sędziowska
Nazwisko zastępcy sędziego
głównego i jego klasa

Łukasz Kryński – sędzia klasy okręgowej

6

Ogólna liczba sędziów
(w załączeniu dołączyć listę)

15

7

Liczba sędziów
licencjonowanych

4
5

Marcin Klejno – sędzia klasy okręgowej

2

Warunki do gry (kolorem żółtym wypełnić właściwe pole)
Wymiary powierzchni hali (bez
trybun)
Pola do gry
Wymiary pola gry
Rodzaj podłogi

długość
całkowicie oddzielone
płotkami
6 x 10 m
parkiet

szerokość

wysokość

częściowo oddzielone
płotkami

łączone

7 x 14 m

inne (....................
m)

wykładzina

inna

Rodzaj oświetlenia

ogólne

Punktow e

boczne

Jakość oświetlenia

prawidłowa

dostateczna

słaba

Ilość i marka stołów do gry w hali
zawodów

12 (6 - Tibhar, 3 - Andro, 3 - Butterfly)
Tibhar *** Białe

Marka i kolor piłeczek
Sala treningowa

przy hali gier

Ilość i marka stołów w sali
treningowej

oddalona

brak

0

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

brak organizacji

w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(200 m)

bardzo dobra

w miejscu zakwaterowania
w miejscu zakwaterowania
znacznie oddalona (3-4 km)

dobra

bardzo
słaba

dostateczna

Ocena przebiegu turnieju
Liczba uczestników
Konkurencje
Liczba uczestników lub par

K

Kobiety
(dziewczęta)

14

singiel

10

14

M

119

K

Mężczyźni
(chłopcy)

M

K

M

119

K

M

Liczba uczestników z listy
startowej którzy nie zgłosili się
do turnieju

Kobiety
(dziewczęta)

System rozgrywek

grupowo-pucharowy

grupowy

pucharowy

terminowa

niewielkie opóźnienia

brak programu

Realizacja programu turnieju
Ilość rozegranych gier
Ilość gier rozstrzygniętych
walkowerami
Ilość żółtych kartek (nazwiska
ukaranych)
Ilość czerwonych kartek
(nazwiska ukaranych)
Obsługa informatyczna turnieju
(tabele rozgrywkowe,
protokóły meczowe, itp.)
Tablice informatyczne z
wynikami
Przekaz wyników do internetu
Forma zakończenia turnieju i
wręczania nagród

Mężczyźni
(chłopcy)

0

2

313 gier
26 gier
1. Lach Marcin (kat. 40-49 – 12.11.)
brak
ręczna

komputerowa

ręczno-komputerowa

obok hali

w hali

brak

bezpośredni z
hali

z opóźnieniem przez
PZTS lub inną osobę

brak

uroczysta z
podium

mniej oficjalna

brak

Opisowa ocena przebiegu turnieju

I Sędzia Główny
3 Grand Prix Polski Weteranów rozegrane w dniach 11-12 listopada 2017 r. w Hali Sportowej
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku odbyły się w sposób prawidłowy. Hala była w odpowiedni
sposób przystosowana do zawodów. Jedyną uwagą stwierdzoną przez zawodników był brak szatni w
pierwszym dniu zawodów. Uczestnicy zawodów mieli do dyspozycji 12 stołów. Łącznie w turnieju
uczestniczyło 133 zawodników w 10 kategoriach.
Odpowiednia organizacja, praca obsługi komputerowej oraz praca sędziów skutkowała tym, że
zawody przebiegły sprawnie i bez żadnych opóźnień. Obsługa sędziowska przygotowana przez POZTS oraz
organizatora pomimo niezbyt dużego doświadczenia poradziła sobie z wykonywanymi zadaniami. Cała
rywalizacja przebiegła zgodnie z zasadami fair-play. Spotkania, zwłaszcza podczas niedzielnej rywalizacji,
były emocjonujące.
Na prośbę uczestników w sobotę odbyła się uroczysta dekoracja najlepszych zawodników w sześciu
kategoriach. W niedzielę natomiast na zakończenie turnieju upominki wręczono w czterech pozostałych.
Nagrody w postaci pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych zostały wręczone m.in. przez przedstawicieli
Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz członka zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego i
UKS Dojlidy Białystok Pana Piotra Anchima.
W trakcie trwania zawodów w dniu 11.11. o godz. 16.00 na hali sportowej rozgrywany był także
mecz I ligi kobiet Dojlidy Białystok – MRKS Gdańsk. Spotkanie to jednak nie przeszkodziło w
przeprowadzaniu turnieju GPP Weteranów.

Marcin KLEJNO

Lista sędziów liczących:
Mateusz Lewczuk (sędzia okręgowy – licencja PZTS)
Dariusz Świetlicki (sędzia okręgowy – licencja PZTS)
Leoncjusz Kleszczewski (sędzia okręgowy)
Krzysztof Kurlenda (sędzia okręgowy)
Julia Jackowska (sędzia kandydat)
Michalina Górska (sędzia kandydat)
Mateusz Repke (sędzia kandydat)
Marcin Olszewski (sędzia kandydat)
Dominika Prokorym (sędzia kandydat)
Karolina Budenas (sędzia kandydat)
Jakub Chojnacki (sędzia kandydat)
Przemysław Walaszek (sędzia kandydat)
Sylwia Rodziewicz (sędzia kandydat)
Julia Szymczak (sędzia kandydat)
Weronika Mielnicka (sędzia kandydat)

