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 Opolski Związek Tenisa Stołowego  
 

   
Otwarty Turniej Międzynarodowy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Tenisie Stołowym. 

I. Cele: 

1. Promocja tenisa stołowego 

2. Integracja lokalnych środowisk tenisa stołowego 

3. Promocja ośrodków tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży 

4. Współzawodnictwo sportowe jako jedno z zasad fair-play wśród dzieci i młodzieży 

II. Uczestnictwo: 

1. Uczniowie szkół podstawowych gimnazjalnych z województw ościennych oraz szkół przygranicznych z poza 

Polski ( Czechy, Słowacja, Niemcy) 

2. Opłacenie startowego w wysokości – 10,00 zł. 

3. Zgłoszenie zawodników 48 godz. przed turniejem na kartach zgłoszeniowych na adres OZTS - 

 e-mail zgłoszenia.ozts@o2.pl 

III. Kategorie: 

1. Szkoła Podstawowa klasy 1-3 dziewcząt rok ur. 2008 i młodsi 

2. Szkoła Podstawowa klasy 1-3 chłopców rok ur. 2008 i młodsi 

3. Szkoła Podstawowa klasy 4-6 dziewcząt rok ur. 2007, 2006,2005 

4. Szkoła Podstawowa klasy 4-6 chłopców rok ur. 2007, 2006,2005 

5. Szkoła Podstawowa i Gimnazjalna klasy 7 oraz 2 i 3 dziewcząt rok ur. 2004, 2003,2002 

6. Szkoła Podstawowa i Gimnazjalna klasy 7 oraz 2 i 3 chłopców rok ur. 2004, 2003,2002 

IV. Sposób przeprowadzenia zawodów sportowych: 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem: 

a) grupowo pucharowym – Grand Prix  

b) 4 - 6 turniejów kwalifikacyjnych 

c)  turniej finałowy  

2. Przeprowadzenie/miejsce zawodów: 

a) 2 turnieje w Cisku miejscowość graniczna - zawodnicy z Czech, Słowacji, Śląska, Dolnośląska  

b) 2 turnieje w Gorzowie Śl. zawodnicy z Śląska, Łódzkiego oraz Wielkopolskiego 

c) 1 turniej w województwie Dolnośląskim 

d) 1 turniej w województwie Śląskim 

e) Turniej finałowy województwo opolskie. Do turnieju finałowego awansują 32 zawodników z każdej 

kategorii. Punkty zawodników do turnieju finałowego będą brane z 3 najlepszych turniejów 

kwalifikacyjnych. 

3. Rozstawienie poszczególnych grup: 

a) W pierwszej kolejności aktualny ranking PZTS w poszczególnych rocznikach 
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b) W drugiej kolejności pkt uzyskane z turnieju kwalifikacyjnego „Międzynarodowe Igrzyska Szkolne” 

(pod uwagę bierze się przy rozstawianiu najwyższy wynik z 1 turnieju, jeżeli zawodnicy mają tą samą 

ilość pkt to pod uwagę bierze się sumę dwóch turniejów lub nawet trzech między tymi zawodnikami) 

c) Zawodnicy z tej samej szkoły jeżeli jest to możliwe nie powinni znajdować się w tej samej grupie 

d) System rozstawiania turniejów grupowych ustala sędzia główny. 

4. System pucharowy: 

a) W zależności od ilości zawodników puchar : 8, 12,16, 24, 32 …… 

b) Z grup do turnieju głównego wychodzą po dwóch zawodników z każdej grupy i grają o miejsca 1, 2, 3, 

4, 5-6, 7-8,9-12, 13-16……….. w zależności od ilości grup i zawodników 

c) W zależności od ilości grup i zawodników, turniej pocieszenia 3 i 4 miejsca zajmowane w grupach- 

gra o dalsze przedziały 

5. Turniej finałowy: 

a) do turnieju finałowego kwalifikują się zawodnicy którzy mieszczą się w 1 przedziale 16 miejsca, po 

trzech turniejach. W turnieju finałowym są 4 grupy po 3 zawodników ( zawodnicy zajmujący miejsca 

od 5 do 16) z grup do finałowego turnieju pucharowego wychodzi 1 zawodnik. Pierwszych 4 

zawodników automatycznie jest rozstawionych w pucharze – puchar na 8 zawodników, gry o miejsca 

1,2,3,4,5,6,7,8.  

b) Zawodnicy którzy w grupach zajęli  miejsca 2-3 grają turniej pocieszenia o przedziały 9-12, 13-16. 

6. Punktacja: 

 

TURNIEJ KWALIFIKACYJNY TURNIEJ FINAŁOWY 

miejsce punkty miejsce punkty miejsce punkty  miejsce punkty 

1 30 9-12 18 1 45 7 27 

2 28 13-16 14 2 42 8 24 

3 26 17-24 10 3 39 9-10 22 

4 24 25-32 6 4 36 11-12 20 

5-6 22 33-48 4 5 33 13-14 18 

7-8 20 49-64 2 6 30 15-16 16 

 

 

7. Nagrody: zawodnicy którzy zajęli miejsca 1,2,3 w każdej kategorii otrzymają, dyplomy, puchary oraz 

nagrody rzeczowe, pozostali zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

8. Puchary i dyplomy dla szkół ( miejsca 1-3) suma pkt z trzech najlepiej zapunktowanych turniejów, 3 

najlepiej punktujących zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach. 

9. Nadzór i prowadzenie wyników turnieju sprawuje Wydział Rozgrywek OZTS. 

 

Maria Kała 

Prezes OZTS 


