
 
 

 

              
              

 
                                                               

 

   Toruń 
 

                             Komunikat Organizacyjny 

MISTRZOSTW  POLSKI   AMATORÓW   
 W TENISIE STOŁOWYM 

POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

TORUŃ  31.03.-02.04.2023 r. 

 

1.   Organizator: -   ENERGA KTS TORUŃ 

   2.   Termin i miejsce: 31.03-02.04.2023 r.  Hala Sportowa „Olimpijczyk”  87-100 Toruń ul. Słowackiego 114          

   3.  Cel rozgrywania:  

-   promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki 
zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym; 

-   popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym 
życiu sportowym. 

-  umożliwienie porównania umiejętności amatorów-pasjonatów tenisa stołowego z różnych rejonów 
kraju i wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach. 

4.  Uczestnictwo, warunki udziału:   
- w  Mistrzostwach Polski Amatorów w tenisie stołowym  ( zwanych dalej Mistrzostwami) ,w pierwszym 

i drugim dniu zawodów w kategoriach wiekowych amatorskich, mogą wziąć udział zawodnicy i 

zawodniczki z polskim obywatelstwem,  którzy  nigdy nie brali udziału w rozgrywkach indywidualnych 

i drużynowych  organizowanych przez  Polski  Związek Tenisa Stołowego i Wojewódzkie   Związki 
Tenisa Stołowego ( z wyjątkiem zawodów dla weteranów i amatorów). 

- uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w pierwszym i drugim dniu zawodów w kategoriach 

wiekowych amatorskich są również zawodnicy i zawodniczki ,którzy pierwszy raz wystąpili lub nadal 
występują  w w/w rozgrywkach po ukończeniu 40 roku życia ( wiek weterana), z wyłączeniem 
zawodników i zawodniczek, którzy obecnie występują, lub występowali od sezonu 2018/2019 w 

rozgrywkach PZTS na poziomie II ligi lub wyższej. 
- uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w trzecim dniu zawodów w kategoriach  Open są wszyscy  

zawodnicy i zawodniczki dopuszczeni do rozgrywek w pierwszym i drugim dniu zawodów oraz 



 

 
 

 

dodatkowo zawodnicy i zawodniczki, którzy występują lub  w przeszłości występowali w rozgrywkach 

organizowanych przez PZTS na zasadach określonych w punkcie 5.                     

- każdy zawodnik i zawodniczka zobowiązani są wypełnić i podpisać oświadczenie (załącznik nr.1) o spełnieniu 
kryteriów uczestnictwa w Mistrzostwach, udziału w zawodach na własną odpowiedzialność i wyrażenie zgody 
na udostępnianie danych osobowych . Wypełnione i podpisane oświadczenia należy oddać organizatorowi w 

momencie wpłaty wpisowego przed zawodami.  Chcąc uniknąć zamieszania związanego z wypełnianiem 
oświadczeń bezpośrednio przed zawodami, proszę bardzo o poważne potraktowanie tego obowiązku i 
wcześniejsze przygotowanie oświadczeń. Organizator nie gwarantuje druków do wypełnienia przed 
zawodami , a nie przedstawienie zaświadczeń skutkowało będzie nie dopuszczeniem do zawodów. 
      

5.  Kategorie, system rozegrania zawodów i program minutowy zawodów: 
           Kategorie męskie: 

            .    19-39 lat (urodzeni w latach 1984-2004) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia 

            .    40-55 lat (urodzeni w latach 1968-1983) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia 

   56 -65 lat (urodzeni w latach 1958-1967 -   tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia 

   66 lat i starsi (urodzeni w roku 1957 i wcześniej)- tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia 

 

Kategoria kobiet: 

.   19 lat + ( urodzone w 2004 roku i wcześniej) 
   ( kategoria kobiet zostanie rozegrana pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 8 zawodniczek. W 
przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodniczek, zostaną one przydzielone zgodnie z wiekiem do 
kategorii męskich. Informację dotyczącą tej kategorii ( czy będzie rozegrana , czy nie ), organizator 

zamieści bezpośrednio po dacie terminu zgłoszeń na stronie Mistrzostw na facebooku.) 
 

   OPEN – 19-49 lat ( urodzeni w 1974 r. i później). 
   OPEN – 50 lat i więcej ( urodzeni w 1973 r. i wcześniej). 

Zasady uczestnictwa w kategoriach OPEN 

  -wszyscy zawodnicy dopuszczeni do rozgrywek w 4 kategoriach wiekowych męskich i w kategorii 
kobiet  dla amatorów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub występowali w przeszłości  w 

rozgrywkach organizowanych przez PZTS  wg.  nast. kryteriów: 
     - VI , V i IV liga – wszyscy byli i obecnie grający zawodnicy i zawodniczki. 

        ( Zapis dotyczy zawodników, którzy nigdy nie występowali w wyższych ligach. Zawodników, którzy 
obecnie grają w w/w ligach, a wcześniej występowali w wyższych ligach, obowiązują niżej wymienione 
karencje). 

     -  III liga – tylko  zawodnicy i zawodniczki z zastosowaniem 2 letniej karencji (ostatni występ w III 
lidze w sezonie 2020/2021) 

     -  II liga – tylko zawodnicy i zawodniczki  z zastosowaniem 4 letniej karencji ( ostatni występ w II  

lidze w sezonie 2018/2019 ) 

     -  I liga i Superliga – tylko  zawodnicy i zawodniczki z zastosowaniem 6 letniej karencji ( ostatni 

występ w  I lidze lub superlidze w sezonie 2016/2017 ). 

Ważne!!   W związku z brakiem możliwości weryfikacji w kategoriach Open nie mogą wziąć udziału 

zawodnicy, którzy wcześniej występowali w III lidze i wyżej a obecnie występują lub występowali w 
czasie okresu karencji w rozgrywkach  jakiejkolwiek ligi tenisa stołowego w innym kraju. 

 W  zależności od ilości zgłoszonych zawodników organizator ustali odpowiedni system rozgrywania 

zawodów. Rozstawienie zawodników, według zajętego miejsca w MP Amatorów w 2022 r. Zawodnicy, 

którzy zajęli  takie same miejsca ( np. 19-20, lub 33-36) , będą losowani. Numery startowe wszystkich 

nowych uczestników zostaną wylosowane. Zawodnicy przechodzący z młodszej kategorii do starszej, 
zachowują numer startowy według zajętego miejsca w MP 2022. W takim przypadku mogą być dwa 
takie same numery i kolejność będzie losowana. Dla pewności, proszę o dodatkową informację na karcie 
zgłoszeniowej o przejściu do starszej kategorii, żeby kogoś nie pominąć. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Przewidywany program zawodów: 

31.03.2023-piątek 

8.30 - 9.30 

 

 Potwierdzanie udziału w  kat. 66 lat+ 

9.30 – 10.00   Rozstawianie i losowanie kat.  66 lat+ 

10.00  Rozpoczęcie gier w kat 66 lat+ 

13.30 – 14.00  Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kat. 66 lat + 

13.30 – 14.30   Potwierdzanie udziału w kat. 56-65 lat i kategorii kobiet 19 lat+ 

14.30 –15.00    Rozstawianie i losowanie kat. 56-65 lat i kategorii kobiet 19 lat+ 

15.00    Rozpoczęcie gier w kat. 56-65 lat i kategorii kobiet 19 lat + 

Po zakończeniu gier   Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kat. 56-65 lat i kategorii kobiet 19 lat + 

01.04.2023 - sobota   

 

7.30 - 8.30 Potwierdzanie udziału w kat. 40 - 55 lat 

8.30 - 9.00 Rozstawianie i losowanie kat. 40 - 55 lat 

9.00 Rozpoczęcie gier w kat. 40 - 55 lat 

12.00 – 13.30  Potwierdzanie udziału w kat. 19 - 39 lat 

13.30 – 14.00 Rozstawianie i losowanie kat. 19 - 39 lat  

14.00 Rozpoczęcie gier w kat 19 – 39 lat 

Po zakończeniu gier Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kat. 40 – 55 lat i kat. 19 – 39 lat 

02.04.2023- niedziela 

 

 

7.30 – 8.30  Potwierdzanie udziału w kat. OPEN 19-49 lat 

8.30 – 9.00 Rozstawianie i losowanie kat. OPEN 19-49 lat 

9.00 Rozpoczęcie gier w kat. OPEN 19-49 lat 

11.30 – 12.30 Potwierdzanie udziału w kat. OPEN 50 lat i więcej 

12.30 - 13.00 Rozstawianie i losowanie kat. OPEN 50 lat i więcej 

13.00 Rozpoczęcie gier w kat. OPEN 50 lat i więcej 

Po zakończeniu gier - Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kategoriach OPEN i uroczyste zamknięcie 
Mistrzostw.  

   

  6. Miejsce zawodów 

          Zawody zostaną rozegrane na hali sportowej „Olimpijczyk” 87-100 Toruń ul. Słowackiego 114 na 12 lub 

16 stołach.   ( w zależności od ilości zgłoszeń) . Komunikat o rodzaju piłek wkrótce.                                                                              

                                                                        

      7.  Zgłoszenia: 
Do dnia 22.03.2023 r. do godz. 22.00 prosimy  przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia , ( jedna karta dla 

jednego zawodnika, nie ma zgłoszeń zbiorowych) wyłącznie mailem na adres: janusz@julia.com.pl   Jest 

to termin ostateczny i po jego upływie zgłoszenia nie będą już przyjmowane.  
8. Nocleg i wyżywienie: 

Noclegi i wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie. 
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9. Opłaty :    

       Wpisowe - 60 zł. od każdej kategorii  płatne gotówką w biurze zawodów podczas rejestracji        
bezpośrednio przed zawodami. 

 

     10. Nagrody:      Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii zostaną wyróżnieni i                                     I 

nagrodzeni.              

 

 Oficjalna strona Mistrzostw na facebooku:  Mistrzostwa Polski amatorów w tenisie stołowym Toruń. 

Materiały informacyjne dotyczące Mistrzostw i edytowalna karta zgłoszenia będą dostępne na stronach: 
www.pzts.pl  i www.energaktstorun.pl .  

      Pytania dotyczące zawodów mailowo na adres janusz@julia.com.pl  ,lub telefonicznie 602-685-662. 

                                                                     

                                                                                                                   za Organizatora  

                                                                                                               Janusz GRAJKOWSKI 

http://www.pzts.pl/
mailto:janusz@julia.com.pl

