
 
 

KOMUNIKAT NR 001/2014/2015 

WYDZIAŁU SZKOLENIA  

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 
 

w sprawie regulaminu powołań na zawody międzynarodowe 
2015 Polish Junior & Cadet Open - Cetniewo 27-31 maja 2015 roku 

 
 
 

Zgodnie z przepisami ITTF dotyczącymi zawodów w Cetniewie, PZTS jako 

gospodarz turnieju ma gwarancję udziału 12 zawodników/czek w każdej kategorii 

wiekowej. Tak jak w ostatnim roku, 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. W kategorii juniorów/ek, ustala się skład na podstawie rankingu 

ogólnopolskiego po MP w tej kategorii wiekowej (pozycje 1-6 ). O kolejności prawa 

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

nazwisk, zadecyduje aktualny ranking ogólnopolski juniorów/ek po MP. Ponieważ 

termin końcowych zgłoszeń do zawodów w Cetniewie upływa w dniu 26.04.2015, PZTS 

zgłosi do turnieju tymczasowo 12 zawodników /czek. Nie będzie to jednak ostateczna 

lista zgłoszeń do zawodów. Ta zostanie ustalona na podstawie rankingu po MPJ w 

Krakowie. 

W dniu 05.05.2015 ukaże się na stronie internetowej związku lista powołanych 

zawodników/czek na koszt PZTS. Wszystkie osoby które chciałyby wystartować na 

zawodach w Cetniewie na własny koszt, prosi się o zgłaszanie swoich kandydatur do 

dnia 25 kwietnia 2015. 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 25 

kwietnia 2015. 

W kategorii kadetów/ek, ustala się także kryterium wynikowe. Ze względu na krótki 

okres czasu dzielący MP kadetów od turnieju w Cetniewie, kryterium wynikowe będzie 

oparte na aktualnym rankingu ogólnopolskim po trzech turniejach Grand Prix 

kadetów/ek (miejsca 1-6). 

Lista zawodników/czek powołanych na koszt PZTS, uwzględniająca kryterium 

wynikowe: 

kadetki: 

1. Agata Zakrzewska, 2. Anna Węgrzyn, 3. Maja Miklaszewska, 4. Wiktoria 
Ziemkiewicz, 5. Joanna Sokołowska, 6. Katarzyna Węgrzyn; 

kadeci: 

1. Artur Grela, 2. Łukasz Wachowiak, 3. Samuel Kulczycki, 4. Karol Wiśniewski, 
5. Kacper Petaś, 6. Wojciech Chrząszcz. 



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

startu w Cetniewie w celu uzupełnienia listy do 12 osób w kategorii kadetów/ek, 

proszone są o przesyłanie oficjalnych zgłoszeń potwierdzonych przez osoby za to 

odpowiedzialne.  

Termin zgłoszeń przyjmowanych przez PZTS upływa w dniu 25.04.2015. Zgłoszenia 

proszę kierować na adres e-mailowy pzts@pzts.pl . W zgłoszeniu należy podać datę 

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

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 wykupieniu pakietu od organizatora na minimum dwie doby). W skład 

pakietu od organizatora wchodzi nocleg, pełne wyżywienie i startowe. Dla osób które 

nie zdecydują się na wykup pakietu od 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 o podanie w 

zgłoszeniu do turnieju nazwisk 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 ITTF. Bez tego dokumentu, nie jesteśmy 

w stanie zgłosić zawodniczek i zawodników do turnieju w Cetniewie.  

Daty rozgrywania poszczególnych turniejów: 

- 27-28.05.2015  – turniej indywidualny i deblowy juniorów/ek 

- 29-30.05.2015  – turniej drużynowy juniorów/ek 

- 29.05.2015   – turniej drużynowy kadetów/ek 

- 30-31.05.2015  – kontynuacja turnieju drużynowego kadetów/ek ,  

                                                  turniej indywidualny i deblowy kadetów/ek 

 

 

Dyrektor Sportowy PZTS 

/-/ Stefan Dryszel 


