Regulamin.

Ranking Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn oraz
zasady rozgrywania ogólnopolskich Turniejów Tenisa Stołowego
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz
Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich
W związku z organizacją przez KRZiSA i MZSA I Mistrzostw Europy organizacji abstynenckich
w tenisie stołowym (Pruszków, 25-26.11.2017) zostaje wprowadzony ranking zawodników oraz
ujednolicone zasady rozgrywania Turniejów.
Ranking pozwoli na wyłonienie 10 osobowej kadry Polski kobiet i mężczyzn na Mistrzostwa Europy w
Pruszkowie oraz będzie stosowany do rozstawienia zawodników w pozostałych turniejach
ogólnopolskich i regionalnych rozgrywanych pod auspicjami lub patronatem KRZiSA i MZSA .
pkt.1
Punktacja indywidualna wg osiąganych miejsc w turniejach zaliczanych do rankingu :
1 miejsce - 25pkt, 2 miejsce - 20pkt, 3 miejsce - 15pkt, 4 miejsce - 12pkt, 5 miejsce - 9pkt, 6 miejsce
-6pkt, 7 miejsce - 5pkt, 8 miejsce - 4pkt, 9 miejsce - 3pkt, 10 miejsce - 2pkt.
pkt.2
Turnieje zaliczane do rankingu muszą spełniać następujące wymogi:
a) Zgłoszenie do KRZiSA, MZSA
b) Turniej powinien mieć zasięg ogólnopolski i być objęta akcją promocyjną aby dotrzeć do jak
największej ilości Stowarzyszeń i Klubów abstynenckich na terenie kraju.
c) Dokładna data, godzina i miejsce rozgrywania turnieju i system zgłoszenia zawodników musi być
ogłoszona na minimum 1 miesiąc przed turniejem i być zamknięta na 1 tydzień przed zawodami.
d) System rozgrywek powinien uwzględniać rozstawienie zawodników wg rankingu
prowadzonego przez KRZiSA i MZSA i być zatwierdzony przez przedstawiciela organizacji.
e) Wyniki indywidualne rywalizacji kobiet i mężczyzn rozstrzygnięte dla miejsc 1-10.
f) Organizator musi zapewnić posiłek dla zawodników, szatnie, odpowiednią ilość stołów
dostosowaną do ilości uczestników.
g) Puchary, medale (miejsca 1-3 ) dyplomy (miejsca 4-6)
h) Nagrody rzeczowe (upominki wg możliwości organizatora dla miejsc 1-6)
i) organizator może pobierać wpisowe za udział w turnieju.
pkt.3
Ogólnopolskie Turnieje zaliczane do rankingu KRZiSA i MZSA na podstawie których zostanie
wyłoniona kadra Polski na Mistrzostwa Europy
(stan na dzień 21.02.2017, ilość turniejów może ulec zmianie, Stowarzyszenia mogą zgłaszać swoje
turnieje zgodnie z tym regulaminem )
- Mistrzostwa Polski Stowarzyszeń - Koło 2017. (25.03.2017)
- Grand Prix Polski Ursus Cup 2017 - Ursus (11.06.2017)
- Ogólnopolskie Mistrzostwa Mazowsza - Wąsewo 2017 (04.11.2017)
Prezes KRZiSA i MZSA
Bogdan Urban.

