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Uczestnictwo: Dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2005 roku i młodsi z 

licencją PZTS oraz bez licencji. 

1. Turniej grupowy do 3 wygranych setów na podstawie aktualnego rankingu WTK oraz GPP młodziczek i 

młodzików z grą od tyłu o miejsce 5.  

2. losowanie nastąpi przedziałami według pkt rankingowych PZTS 

3.system rozgrywania turniejów grupowych ustala Sędzia Główny zawodów w zależności od ilości zawodników. 

4. Z grup do turnieju głównego wychodzą po 2 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, Turniej pocieszenia miejsca 3 i 4 zawodnika w grupie o dalsze 

przedziały w zależności od ilości grup i zawodników. 

5. w przypadku gdy awans z grup uzyskują 2 zawodniczki, 2 zawodnicy 
-grupy po 3 zawodniczki lub po 3 zawodników   
-kolejność gier: 1-3, 1-2, 2-3 
-grupy po 4 zawodniczki lub po 4 zawodników lub po 4 drużyny -kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3 
-grupy po 5 zawodniczek lub po 5 zawodników lub po 5 drużyny -kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3, 2-4, 1-2, 
4-5, 1-5, 2-3 
6. W przypadku zawodników posiadających jednakową ilość pkt o kolejności na listach startowych decyduje 

losowanie przeprowadzone przez Sędziego Głównego turnieju. 

7. Zawodnicy z tego samego klubu nie mogą rywalizować w tej samej grypie.   

8. tabele grupowe publikowane będą dzień przed zawodami na stronie internetowej OZTS. W przypadku 

absencji w turnieju zawodników znajdujących się w tabelach turniejowych wyniki gier, które miały się odbyć  z 

ich udziałem zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. 

9.W turniejach grupowych zawodnikom przyznawane są pkt: za zwycięstwo 2pkt, za porażkę 1pkt, za oddanie 

meczu walkowerem 0pkt. 

10.W przypadku 2 zawodników posiadających jednakową liczbę pkt o kolejności decyduje wynik bezpośredniej 

rywalizacji. 

11.W przypadku 3 i więcej zawodników posiadających tą samą ilość pkt opracuje się dodatkową tabelę 

uwzględniającą wyłączenie wyników rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami, w której o kolejności 

miejsc decydują kolejno: liczba pkt, stosunek setów oraz stosunek piłek zdobytych do straconych. 

12. W turnieju Mini Olympic Games zostaną wręczone medale za miejsca 1-4 oraz dyplomy. Awans do turnieju 

finałowego  uzyskuje 4 zawodników z każdej kategorii.  
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