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Katowice, 17.02.2014 r. 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 030/2013/2014 
VIII Memoriał im. Andrzeja Grubby 

Finał Województwa Śląskiego 
1. Organizator 
      - Fundacja im. Andrzeja Grubby 
    - TTS Polonia Bytom 
    - Śląski Związek Tenisa Stołowego 
2. Termin i miejsce 
      12 maja 2014r. godz. 9.00 Bytom Szombierki, ul. Frycza Modrzewskiego 5A, Hala na 
      Skarpie – potwierdzenie udziału; 
      Rozpoczęcie gier – godz. 10.00 
3. Cel 
       Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej dzieci i młodzieŜy. 
    Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych  związanych z karierą sportową Andrzeja 
    Grubby. 
4. Uczestnictwo 
      Prawo startu mają 3 osobowe druŜyny chłopców urodzonych w roku 2001 i młodszych,  
    w tym przynajmniej jeden z rocznika 2003 lub młodszy reprezentujący daną szkołę  
    podstawową. W druŜynie moŜe występować jeden zawodnik lub zawodniczka rezerwowa. 
    Dopuszcza się moŜliwość udziału druŜyny mieszanej z maksymalnie dwoma dziewczynkami 
    w składzie, pod warunkiem, Ŝe jedna z nich będzie z rocznika 2003 lub młodsza. 
    Warunkiem udziału druŜyny szkolnej w Turnieju Wojewódzkim jest wyłonienie reprezentacji 
    w wewnętrznym turnieju szkolnym. Daną szkołę moŜe reprezentować tylko jedna druŜyna. 
    Wymagane są aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach.  
5. Terminy i system rozgrywek 
    Memoriał rozgrywany jest systemem 3 szczeblowym: 
    - turnieje szkolne w celu wyłonienia reprezentacji szkoły (luty – kwiecień2014); 
    - turnieje wojewódzkie w celu wyłonienia druŜyny szkolnej reprezentującej województwo 
      w turnieju ogólnopolskim (12.05.2014r. – województwo Śląskie); 
    - finał ogólnopolski z udziałem zwycięzców turniejów wojewódzkich oraz druŜyny 
      reprezentującej Sopot i 7 dodatkowych druŜyn ustalonych przez głównego organizatora. 
      Finał zostanie rozegrany w dniu 21 czerwca 2014r. w Hali 100-lecia w Sopocie. 
    Mecze rozgrywane będą systemem mieszanym, tj. grupowo – pucharowym. KaŜdy mecz 
    rozgrywać się będzie do 3 wygranych pojedynków w następującej kolejności: 
     A – X     B – Y     C – Z      A – Y     B – X 
    Inne kwestie regulaminowe rozstrzygać będą przepisy i regulaminy PZTS. 
6. Nagrody  
    Fundacja im. Andrzeja Grubby zapewnia nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych druŜyn oraz  
    dyplomy i plakaty dla wszystkich szkół biorących udział w eliminacjach wojewódzkich. 
    Ponadto najlepszy zawodnik i zawodniczka otrzymają puchary. Reprezentacja najlepszej 
    szkoły otrzymuje puchar oraz prawo startu w Finale Ogólnopolskim VIII Memoriału.  
7. Sprawy organizacyjne 
    Fundacja zapewnia bezpłatny posiłek dla wszystkich uczestników finałów wojewódzkich. 
    Zgłoszenia do turnieju wojewódzkiego naleŜy kierować do dnia 08.05.2014r. do: 
    - Jan Kaczyński slaski@pzts.pl, tel.: 694 687 555, 32 255 59 36 
 Sporządził:                                                                           Dyrektor Organizacyjny Śl.Z.T.S. 
                  Stanisław Juniewicz                                                     /-/Jan Kaczyński 
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