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7.3. Drużynowy Turniej Uczniowski  

7.3.1. Konkurencje: turniej drużynowy (drużyna składa się z 2-4 zawodniczek lub 
zawodników); 

7.3.2. grupy wiekowe: 
7.3.2.1. - grupa młodsza - zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 2008 roku i później,  
7.3.2.2. - grupa starsza - zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2006-2007 (w grupie 
starszej dopuszcza się start zawodnika z grupy młodszej),  

7.3.3. wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;  

7.3.4. rozstawienie:  
7.3.4.1. - grupa młodsza: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 1. GPP;  
7.3.4.2. - grupa starsza: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po 
1. GPP.  

7.3.5. Układ gier w meczu: mecz składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno według poniższego 
układu; mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 
wygranych setów): 1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5. gra A-X B-Y gra podwójna A-Y B-X  

7.3.6. Zmiany: rezerwowi mogą być wprowadzeni po 2. grze meczu. Gra podwójna dowolna.  

7.3.7. Sobota-niedziela: turnieje drużynowe z udziałem 16 drużyn zawodniczek i 16 drużyn 
zawodników w każdej z 2 grup wiekowych, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły 1. 
miejsce.  

7.3.8. W przypadku wolnych miejsc, listy w pierwszej kolejności uzupełnia się drużynami, 
które zajęły 2. lub kolejne miejsca.  

7.3.9. W przypadku nadal występowania wolnych miejsc, wojewódzkiemu związkowi tenisa 
stołowego na terenie, którego organizowany są zawody przysługuje prawo uzupełnienia o 
jedną drużynę.  

7.3.8 Sobota: turnieje grupowe z udziałem 16 drużyn (4 grupy po 4 drużyny) w celu 
wyłonienia 1. i 2. miejsc w grupach.  

7.3.9 Sobota-niedziela: turnieje pucharowe z udziałem 8 drużyn:  

7.3.11.1 - rozstawionych drużyn, które zajęły 1. miejsca w grupach; 24 

7.3.11.2 - dolosowanych do rozstawionych drużyn, które zajęły 2. miejsca w grupach, 
drużyny rywalizujące w tej samej grupie muszą znaleźć się w różnych połówkach.  

7.3.12 Niedziela: turnieje pocieszenia rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 3, 4, 5, 
6, 7 i 8 z udziałem drużyn przegrywających w kolejnych rundach turniejów pucharowych.  

7.3.13 Nagrody w turniejach gry drużynowej: za miejsca 1, 2 i 3 medale, puchary oraz 
dyplomy; za miejsca 4 puchary i dyplomy; za miejsca 5-8 dyplomy. 


