
 

 

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO  
z przebiegu  26 -27 maja 2017 

(data) 

Ogólna informacja o zawodach 

1 Nazwa imprezy 
MIEDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW  

2 Miejsce rozgrywania 
OŻAROWICE 

3 Data rozgrywania turnieju 
26-29 maja 2017 roku 

Obsada sędziowska 

4 Nazwisko sędziego głównego 
i jego klasa sędziowska Katarzyna BIELAK – s ędzia klasy międzynarodowej 

5 Nazwisko zastępcy sędziego 
głównego i jego klasa - Tomasz MIKA  sędzia klasy okręgowej 

6 Ogólna liczba sędziów 
(w załączeniu dołączyć listę) 10- WOLONTARIUSZY - ZAWODNIKÓW, 4 - okręgowych 

7 Liczba sędziów 
licencjonowanych 2 

                         Warunki do gry (kolorem żółtym wypełnić właściwe pole) 

Wymiary powierzchni hali (bez 
trybun) 

 

36 
dlugość 

24 
szerokość 

7 
wysokość 

 

Pola do gry 
całkowicie oddzielone 

płotkami 
częściowo oddzielone 

płotkami 

 

łączone 

Wymiary pola gry 6 x 10 m 7 x 14 m Inne 
 (5x 7m) 

7 m) 
Rodzaj podłogi parkiet wykładzina inna  

Rodzaj oświetlenia ogólne Punktowe boczne 

Jakość oświetlenia prawidłowa dostateczna słaba 

Ilość i marka stołów do gry w hali 
zawodów 15, marka andro 

Marka i kolor piłeczek Hanno, białe 

Sala treningowa przy hali gier oddalona brak 

Ilość i marka stołów w sali 
treningowej - 

Pojemniki na ręczniki w polu gry po 2 po 1 brak 

Wydzielone miejsca dla trenerów przy każdym polu gry zbiorcze brak 

Trybuny dla widzów stałe przewoźne brak 

Wydzielone pomieszczenie do 
klejenia rakiet 

oznakowane i 
wentylowane 

Bez wentylacji brak 

 
Warunki zakwaterowania i  wyżywienia 

(kolorem żółtym wypełnić właściwe 



 

 

pole) 
 

 

Funkcjonowanie biura zawodów 

 

sprawne 
 

mało sprawne 
 

brak organizacji 
 

Szatnie i łaźnie dla zawodników 

 

przy hali 
w pobliżu hali 

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

 

w miejscu zakwaterowania 
 

Lokalizacja wyżywienia 

 

przy hali 
w pobliżu hali 

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

 

 w miejscu zakwaterowania 
 

Lokalizacja zakwaterowania 
 

przy hali 
w pobliżu hali 

(200  m) 

 

znacznie oddalona (3-4 km) 

Jakość zakwaterowania 
zapewnionego przez 
organizatorów 

 
bardzo dobra 

 
dobra 

 
dostateczna bardzo 

słaba 
 

                                                                                  Ocena przebiegu turnieju  
 

 

Liczba uczestników 
Kobiety 

(dziewczęta) 23 
Mężczyźni 
(chłopcy) 144 

 

Konkurencje 
 

singiel 
 

debel 
 
gy mieszane 

 

 
 

Liczba uczestników lub par 
 

K 23 
 

M 144 
 

K 10 
 

M 62 
 

K 19  

M 19  

K  
 

M  

Liczba uczestników z listy 
startowej którzy nie zgłosili się 
do turnieju 

 

Kobiety 
(dziewczęta) 0 

 

Mężczyźni 
(chłopcy) 3 

 

System rozgrywek 
 

grupowo-pucharowy 
 

grupowy 
 

pucharowy 
 

Realizacja programu turnieju 

 

terminowa 
 

niewielkie opóźnienia 

 

brak programu 
 

Ilość rozegranych gier 376 gier singlowych, 56 deblowych i mieszanych 
Ilość gier rozstrzygniętych 
walkowerami 41  gier 

Ilość żółtych kartek (nazwiska 
ukaranych) 

- 

Ilość czerwonych kartek 
(nazwiska ukaranych) - 
Obsługa informatyczna turnieju 
(tabele rozgrywkowe, 
protokóły meczowe, itp.) 

 
ręczna 

 
komputerowa 

 
ręczno-komputerowa 

Tablice informatyczne z 
wynikami 

 
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: rozgrywki w grupach oraz Turniejów Pocieszenia 
odbywały się z ograniczonym udziałem sędziów ( 4 okręgowych). Turniej Główny 
sędziowało  15 sędziów – wolontariuszy składających z zawodników, którzy 
zakończyli swoje gry, większość z  uprawnieniami sędziów okręgowych, a Michał 
Wolny z uprawnieniami sędziego międzynarodowego. Stół nr 13,14,15 znajdowały się 
w mniejszej sali bezpośrednio obok dużej. 

 

 
I  Sędzia Główny:    Katarzyna BIELAK  


