
Katowice, 05.11.2013r. 

   

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 014/2013/2014 
 

Półfinał Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych  
o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

Łaziska Górne 16.11.2013r. 
 

Organizatorzy : 

                                      Ministerstwo Sportu i Turystyki 

                                      Polski Związek Tenisa Stołowego 

Śląski Związek Tenisa Stołowego 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych 

Termin i miejsce : 

16.11.2013r. – sobota 

Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 50, Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Uczestnictwo: 

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci urodzone w roku 2001 i młodsze będące 

zawodnikami Uczniowskich Klubów Sportowych zarejestrowanych przez właściwy organ 

założycielski oraz PZTS. 

W zawodach mają prawo uczestniczyć zarówno zawodnicy z  licencjami  PZTS, jak i bez 

licencji, przy czym będzie wymagane udokumentowanie przynależności do danego UKS-u. 

Do zawodów będą dopuszczeni zawodniczki i zawodnicy, którzy legitymują się 

dokumentem tożsamości ze zdjęciem ( np. legitymacja szkolna). 

Zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są do okazania aktualnego zaświadczenia 

lekarskiego uprawniającego do startu w zawodach oraz ubezpieczenie NNW.  

Prawo startu w półfinale mają po dwie najlepsze drużyny z eliminacji rozegranych w 

województwach: Śląskim, Dolnośląskim, Lubuskim i Opolskim w następujących 

kategoriach: 

Żaczek i żaków – rocznik 2003 i młodsi 

Młodziczek i młodzików – rocznik 2001 – 2002 

Zawodniczka lub zawodnik z rocznika młodszego może wystąpić w grupie starszej 

tracąc w tym przypadku możliwość gry w swojej kategorii wiekowej. 

W każdej kategorii wiekowej mogą wystąpić rezerwowi po rozegraniu pierwszej serii gier 

pojedynczych. 

System rozgrywek: 

System rozgrywek zgodny z Regulaminem UKS o Puchar PZTS. 

W półfinale grać będzie po 8 drużyn zawodniczek i 8 drużyn zawodników w każdej 

kategorii. 

Turniej w każdej kategorii zostanie rozegrany w dwóch grupach po 4 drużyny systemem 

„każdy z każdym”, przy czy drużyny z jednego województwa rozstawia się do oddzielnych 

grup. Awans do finałów uzyskują zwycięzcy grup. 

Turniej zostanie rozegrany na stołach Donic Waldner 25 (zielone) piłeczkami 

Andro***(białe). 
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Potwierdzenie udziału w zawodach:  

Do dnia 13.11.2013r. należy przesłać na adres e-mail: wojciechdrwiega@wp.pl lub podać 

telefonicznie na numer 511 078 472 zgłoszenie drużyny zawierającej:  

- pełną nazwę drużyny; 

- nazwiska, imiona i daty urodzeń zawodniczek i zawodników oraz punkty po I GP  

Polski/WTK Młodziczek, Młodzików 

Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia po wcześniejszym kontakcie z Panem 

Wojciechem Drwięgą tel. 511 078 472. 

Zasady finansowania: 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy. 

Wpisowego do Turnieju nie pobiera się. 

Program zawodów: 

- do godz. 10.00 – przyjmowanie zgłoszeń, 

- godz. 10.30 – losowanie, 

- godz. 11.00 – rozpoczęcie gier, 

- godz. 15.30 – dekoracja najlepszych drużyn, zakończenie Turnieju. 

Nagrody: 

Zdobywcy I miejsc w grupach otrzymują puchary, dyplomy i upominki. 

Za miejsca II – IV będą wręczone dyplomy. 

 

 
Dyrektor Organizacyjny Śl.ZT.S.                     Zastępca Dyrektora MOSiR w Łaziskach Górnych 

        /-/ Jan Kaczyński                                                         /-/ mgr Wojciech Drwięga 

 
 


