
Termin zawodów 11.05.2016 (przyjazd) - 15.05.2016 (wyjazd)

Miejsce zawodów

Akredytacja ekip                        

Biuro zawodów

Sędzia główny

Kierownik Zawodów                          

Osoba odpowiedzialna

Termin i miejsce konferencji 

technicznej / odprawy / 

weryfikacji

Ostateczny termin zgłoszeń

Szczegółowy program zawodów

Czwartek 12.05.2016 - 16 stołów

9.00-10.15 Turniej drużynowy kadetek – faza grupowa I runda

10.15-11.30 Turniej drużynowy kadetów – faza grupowa I runda

11.30-12.45 Turniej drużynowy kadetek – faza grupowa II runda

12.45-14.00 Turniej drużynowy kadetów – faza grupowa II runda

14.30 - 15.30 Pprzerwa obiadowa

15.30-16.45 Turniej drużynowy kadetek – faza grupowa III runda

16.45-18.00 Turniej drużynowy kadetów – faza grupowa III runda

18.30-19.15 Turniej drużynowy kadetek –  ćwierćfinały

Piątek 13.05.2016 - 16 stołów

9.00-9.40 Gra pojedyncza kadetek – turniej główny I runda (1/32)

9.40-10.20 Gra pojedyncza kadetek – turniej główny I runda (1/32)

10.20-11.00 Gra pojedyncza kadetów – turniej główny I runda (1/32)

11.00-11.40 Gra pojedyncza kadetów – turniej główny I runda (1/32)

11.40-12.20 Gra pojedyncza kadetek – turniej główny II runda (1/16)

12.20-13.00 Gra pojedyncza kadetów – turniej główny II runda (1/16)

13.00-13.30 Gra pojedyncza kadetek – turniej pocieszenia I runda

13.30-14.00 Gra pojedyncza kadetów – turniej pocieszenia I runda

14.00-15.15 Turniej drużynowy kadetek i kadetów – półfinał

14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa

do godz. 15.00 Zgłoszenia do turnieju gier podwójnych i mieszanych

15.30-16.00 Gra pojedyncza kadetek – turniej pocieszenia II runda

16.00-16.30 Gra pojedyncza kadetów – turniej pocieszenia II runda

16.30-17.00 Gra pojedyncza kadetek – turniej pocieszenia III runda

17.00 - 17.30 Uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski (obecność zawodników i trenerów – obowiązkowa)

17.30-18.00 Gra pojedyncza kadetów – turniej pocieszenia III runda

18.00-18.30 Gra podwójna kadetek – turniej główny I runda 1/16

18.30-19.00 Gra podwójna kadetów – turniej główny I runda 1/16

19.00-19.30 Gra podwójna kadetek i kadetów – turniej główny II runda 1/8

19.30-20.45 Turniej drużynowy kadetek i kadetów  – finały

Sobota 14.05.2016 - 16 stołów

9.00-9.30 Gra mieszana – turniej główny I runda (1/32)

9.30-10.00 Gra mieszana – turniej główny I runda (1/32)

10.00-10.30 Gra mieszana – turniej główny II runda (1/16)

10.30-11.00 Gra mieszana – turniej główny III runda (1/8)

11.00-11.40 Gra pojedyncza kadetek i kadetów – turniej główny III runda (1/8)

11.40-12.10 Gra pojedyncza kadetek i kadetów – turniej pocieszenia IV runda 

12.10-12.50 Gra pojedyncza kadetek i kadetów – turniej główny IV runda 1/4

12.50-13.20 Gra pojedyncza kadetek i kadetów – turniej pocieszenia - V runda

13.30-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-16.10 Gra pojedyncza kadetek i kadetów  – turniej główny - V runda (1/2)

16.10-16.50 Gra podwójna kadetek i kadetów – turniej główny - III runda (1/4)

16.50-17.20 Gra mieszana – turniej główny IV runda (1/4)

17.20-17.50 Gra podwójna kadetek i kadetów – turniej główny IV runda (1/2)

17.50-18.20 Gra mieszana – turniej główny V runda (1/2)

Niedziela 15.05.2016 - 1 stół

9.30-10.00 Gra mieszana – finał

10.00-10.40 Gra podwójna kadetek – finał

10.40-11.20 Gra podwójna kadetów – finał

11.20-12.00 Gra pojedyncza kadetek – finał

12.20-13.00 Gra pojedyncza kadetów– finał

13.20-14.00

27.04.2016.                                                                                                             

Obowiązują formularze dostępne na stronie 

www.olimpiada.federacja.olsztyn.pl                                                              

w zakładce "podstawowe informacje / pliki do pobrania"

Ceremonia dekoracji i zakończenie zawodów                            

(obecność medalistów – obowiązkowa)

TENIS STOŁOWY

Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Kościuszki 22A, 14-100 Ostróda

Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Kościuszki 22A, 14-100 Ostróda

Marta Gromek

Tadeusz Krajewski mail krajewski44@wp.pl  tel. 664736790 tel  503 

081 341


