REGULAMIN
półfinału grupy III
XXVII Mistrzostw Polski
Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
W Tenisie Stołowym
I.

Cele:
1. Wyłonienie finalisty XXVII Mistrzostw Polski Młodzieżowych
Wychowawczych w Tenisie Stołowym.
2. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku MOW.
3. Integracja wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

II.

Termin i miejsce:
23 marca 2012 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach,
24-100 Puławy ul. Marii Grzegorzewskiej 3.

III.

System rozgrywek:
1. Odbywają się tylko rozgrywki drużynowe. Drużyna składa się z minimum trzech
zawodników.
2. Warunkowo dopuszcza się do udziału w turnieju drużyny w składzie dwuosobowym,
lecz w tym przypadku drużyna rozpoczyna mecz od stanu 0 :1 na swoją niekorzyść.
3. Do turnieju finałowego kwalifikuje się tylko jeden zespół.
4. System rozgrywek zostanie podany do wiadomości w dniu imprezy.
5. Każdy mecz rozgrywany jest do trzech wygranych gier (dwa single, debel, dwa single).
6. Jeżeli w meczu zostaną rozegrane wszystkie gry w drużynie musi wystąpić trzeci
zawodnik.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 1 punkt meczowy, a za porażkę 0 punktów.
8. O kolejności zajmowanych miejsc decyduje liczba punktów meczowych.
9. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość punktów meczowych, sporządza
się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się wyniki uzyskane pomiędzy tymi
drużynami. O kolejności w tabeli decyduje wówczas:
a. liczba zdobytych punktów,
b. stosunek gier,
c. stosunek setów,
d. stosunek piłek,
e. wynik bezpośredniego meczu (w przypadku, gdy wcześniejsze warunki
spełnia dwie drużyny),
f. losowanie.
10. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów regulaminu.
12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy PZTS i prawo
zwyczajowe.

IV.

Program minutowy:
1. Godz. 8.00 – 8.45 przyjazd ekip.
2. Godz. 8.46 – 9.15 odprawa opiekunów, losowanie.
3. Godz. 9.16 – 9.30 uroczyste otwarcie turnieju.

Ośrodków

4. Godz. 9.31 – rozpoczęcie gier.
5. Godz. 13.00 – 14.00 obiad.
6. Uroczyste zakończenie turnieju, wręczenie nagród.
V.

Koszty uczestnictwa:
1. Koszty podróży Ośrodki pokrywają we własnym zakresie.
2. Koszty wyżywienia Ośrodki pokrywają we własnym zakresie zgodnie z
obowiązującą stawką w naszej placówce (konieczne jest wcześniejsze
zgłoszenie skorzystania z wyżywienia do dnia 20.03.2012r. do godz.14.00).

VI.

Nagrody:
1. Za I – III miejsca - puchary lub statuetki okolicznościowe.
2. Za I – VI miejsca - dyplomy.
3. Upominki rzeczowe (w miarę możliwości finansowych organizatora).

VII.

Uwagi końcowe:
1. Obowiązuje obuwie i strój sportowy (zawodnicy nie mogą występować w
białych koszulkach).
2. Obowiązują bezwzględnie przepisy PZTS dotyczące:
a. okładzin,
b. rakietek,
c. liczenia.
3. Dopuszcza się niespełnienie wymogów dotyczących stołów, piłeczek, oświetlenia i
wymiarów sali.
4. Piłeczki do gry i rozgrzewki zapewnia organizator, sprzęt do gry własny.

