
  

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  
WETERANÓW W SEZONIE 2021/2022 

1. Organizatorzy 

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 

Ludowy Klub Sportowy "Kłos" w Olkuszu. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu.  

2. Cel 

Integracja środowiska i popularyzacja aktywności, wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w województwie.  

Dodatkowo wyłonienie mistrzów województwa grze podwójnej w formule otwartej (bez podziału na kategorie wiekowe) 

3. Termin i miejsce 

Data: 12 czerwca 2022 (niedziela) 

Miejsce: Hala sportowo-widowiskowa MOSiR (ul. Wiejska 1A, 32-300 Olkusz)  

4. Harmonogram 

09:00-09:30 weryfikacja zgłoszeń 

09:30 losowanie 

10:00 rozpoczęcie gier  

5. Uczestnictwo 

W zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy niezależnie od posiadania licencji, w trybie otwartym dla innych województw. Zgłoszenie 

elektroniczne na adres jakublaskawiec@poczta.onet.pl albo telefoniczne pod numerem 608 508 891 do środy poprzedzającego zawody tj. 

08.06.2022 (ze względu na przygotowanie poczęstunku przez Organizatora). Wpisowe płatne gotówką w dniu zawodów. Wymagane jest posiada-

nie stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami. 

6. Ograniczenia wiekowe do startu wg roku urodzenia: 

Mężczyźni 40-49 lat urodzeni w latach 1973-1982 

Mężczyźni 50-59 lat urodzeni w latach 1963-1972 

Mężczyźni 60-64 lat urodzeni w latach 1958-1962 

Mężczyźni 65-69 lat urodzeni w latach 1953-1957 

Mężczyźni 70-74 lat urodzeni w latach 1948-1952 

Mężczyźni 75-79 lat urodzeni w latach 1943-1947 

Mężczyźni od 80 lat urodzeni w latach 1942 i wcześniej 

Kobiety 40-49 lat urodzone w latach 1973-1982 

Kobiety od 50 lat urodzone w 1972 i wcześniej 

Deble – bez ograniczeń w formule OPEN 

6. System zawodów 

Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie minimum 3 uczestników, w innym wypadku kategoria będzie połączona z młodszą. Turnieje w 

poszczególnych kategoriach zostaną rozegrane systemem bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia albo grupowym w przypadku nie więcej 

niż 5 zawodników. Pojedynki do trzech wygranych setów. Do losowania obowiązuje wojewódzka lista rankingowa na sezon 2021/2022. Organi-

zator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. 

7. Nagrody 

Za zajęcie miejsc I-III zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy.  

8. Sprawy finansowe 

Wpisowe: 40 zł od uczestnika. Koszty organizacji pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty uczestnicy.  

9. Przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego (KOZTS) może przetwarzać dane osobowe uczestnika zawodów zgodnie z klauzulą o przetwa-

rzaniu danych osobowych i wizerunku zamieszczoną na stronie internetowej KOZTS pod adresem kozts.pl/rodo. Przystąpienie do zawodów ozna-

cza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zgodnie z polityką opisaną w klauzuli.  

 

Za Organizatorów, 

Jakub Łaskawiec 

LKS Kłos Olkusz  


