
KOMUNIKAT WYDZIAŁU SZKOLENIA PZTS W SPRAWIE REGULAMINU POWOŁAŃ NA ITTF 

POLISH JUNIOR & CADET OPEN W CETNIEWIE 22-26.05.2019 

 

Zgodnie z przepisami ITTF dotyczącymi zawodów w Cetniewie, PZTS jako gospodarz turnieju ma 

gwarancję udziału po 12 zawodników/czek w każdej kategorii wiekowej.  PZTS sfinansuje udział po 6 

zawodników/czek w obydwu kategoriach wiekowych. Pozostałe osoby mogą wziąć udział w 

zawodach na koszt klubów lub własny. 

Regulamin powołań zawodników/czek na koszt PZTS na tą imprezę przewiduje kryterium wynikowe i 

uznaniowe. W kategorii juniorów/ek, ustala się skład na podstawie  rankingu ogólnopolskiego i 

wyniku na MP w tej kategorii wiekowej (mistrz Polski + ranking 1-4 po MP juniorów), oraz jedno 

miejsce (rocznik młodszy niż 2001) do decyzji trenerów kadr narodowych. W kategorii kadetów/ek, 

ustala się kryterium wynikowe, oparte na  rankingu i rezultatach uzyskanych na OOM w Bilczy 

(zwycięzca zawodów indywidualnych + miejsca 1-4 w rankingu po OOM). Na koszt PZTS powołani 

zostaną również mistrzyni i mistrz Polski młodzików 2019.   

O kolejności prawa startu zawodników/czek na koszt klubów lub własny, uzupełniających listę do 12 

nazwisk, zadecyduje aktualny ranking ogólnopolski juniorów/ek po MP w Mławie, oraz ranking 

kadetów/ek po OOM w Bilczy. W razie braku kompletu zgłoszeń do zawodów (310 osób), istnieje 

możliwość startu szerszej niż 12 liczby zawodników/czek z naszego kraju. Ponieważ termin 

końcowych zgłoszeń do zawodów w Cetniewie upływa w dniu 22.04.2019, PZTS zgłosi tymczasowo 

do turnieju szeroką listę zawodników /czek w kategorii juniorów/ek i kadetów/ek. Znalezienie się na 

liście zgłoszeń nie stanowi gwarancji startu w zawodach. Końcowa lista zostanie ustalona  na 

podstawie rankingów po MPJ w Mławie i OOM w Bilczy. W dniu 08.05.2019 lista powołanych 

zawodników/czek na koszt PZTS ukaże się na stronie internetowej związku . Wszystkie osoby które 

chciałyby wystartować na zawodach w Cetniewie na własny koszt, prosi się o zgłaszanie swoich 

kandydatur do dnia 22 kwietnia 2019 do godz. 12.00. Po tym okresie nie będzie już możliwości 

dopisania nowych osób na listę startową. Będzie można za to dokonywać zamian nazwisk na liście 

zgłoszeń, jeśli podane na niej wcześniej osoby nie potwierdzą swojego udziału w zawodach do dnia 

22 kwietnia 2019 do godz.12.00. 

Wszystkie kluby, które pragną zgłosić swoich zawodników i swoje zawodniczki  do startu w Cetniewie, 

proszone są o przesyłanie oficjalnych  zgłoszeń potwierdzonych przez osoby za to odpowiedzialne. 

Termin zgłoszeń przyjmowanych przez PZTS upływa w dniu 22.04.2019 o godz. 12.00. Zgłoszenia 

proszę kierować na  adres e-mailowy stefan.dryszel@pzts.pl, lub pzts@pzts.pl   . W zgłoszeniu należy 

podać datę przyjazdu i wyjazdu, wraz z proponowaną opcją uczestnictwa w turnieju (pakiet 

organizatora, bądź wykup startowego). Koszt udziału w zawodach dla zawodników/czek polskich 

którzy nie zostali powołani  przez trenerów kadr narodowych, wynosi tak jak w ubiegłym roku 250,00 

zł za dobę (przy wykupie pakietu organizatora na minimum dwie doby). W skład pakietu  

organizatora wchodzi nocleg,  pełne wyżywienie i startowe.  Osoby które wykupią pakiet organizatora 

proszone są o podanie dat rezerwacji noclegów i wyżywienia. Dla osób które nie zdecydują się na 

wykup pakietu organizatora, będzie pobierana opłata w wysokości 420,00 zł za startowe. W takich 

przypadkach, uczestnicy turnieju są zobowiązani do samodzielnej rezerwacji hotelu i wyżywienia. W 

celu zabezpieczenia zawodnikom/czkom opieki trenerskiej, proszę w zgłoszeniu do turnieju podawać 
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nazwiska osób odpowiedzialnych za wskazaną młodzież. Wszystkie zawodniczki i zawodnicy którzy do 

tej pory nie startowali na zawodach rangi Pro Tour, proszeni są o wysłanie (wraz ze zgłoszeniem) 

skanu paszportu lub dowodu osobistego w celu założenia im profilu w bazie danych ITTF, oraz 

wypełnionego i podpisanego formularza ITTF (wymóg ITTF od 01.01.2018). Bez tych dokumentów, 

nie będziemy w stanie zgłosić zawodniczek i zawodników do turnieju w Cetniewie. Ponieważ 

procedura uzupełniania danych przez ITTF trwa kilka dni, osoby nowe, oraz te które są w bazie 

danych ale do tej pory nie dopełniły formalności związanych z przesłaniem do PZTS wypełnionego i 

podpisanego przez zawodników i rodziców formularza ITTF, proszone są o natychmiastowe 

przesłanie zeskanowanych dokumentów do dyrektora sportowego PZTS  (stefan.dryszel@pzts.pl). 

Ponieważ według zapisów kontraktowych z firmą Tibhar, wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy 

zgłoszeni do turnieju przez PZTS, mają obowiązek występowania w strojach sponsora sprzętowego 

naszego związku, proszę przy każdym zgłoszonym nazwisku podać rozmiary koszulek i spodenek. 

Osoby zakwalifikowane do startu w Cetniewie, zostaną wyposażone w sprzęt reprezentacyjny 

(koszulki i spodenki) przez PZTS. Dotyczy to zawodników/czek które wcześniej nie otrzymały takiego 

sprzętu. Daty rozgrywania poszczególnych turniejów: 

1. 22-23.05.2019 – turniej indywidualny i deblowy juniorów/ek 

2. 24-25.05.2019 – turniej drużynowy juniorów/ek 

3. 24.05.2018 – turniej drużynowy kadetów/ek 

4. 25-26.05.2019 – kontynuacja turnieju drużynowego kadetów/ek , turniej indywidualny i 

deblowy kadetów/ek 

 

                                                                                                                                       Dyrektor Sportowy PZTS 

                                                                                                                                             /-/ Stefan Dryszel 
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