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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 039/2014/2015

IX Memoriał im. Andrzeja Grubby
Finał Województwa Śląskiego
1. Organizator
- Fundacja im. Andrzeja Grubby
- TTS Polonia Bytom
- Śląski Związek Tenisa Stołowego

2. Termin i miejsce
17 Kwietnia 2015r. godz. 9.00 Bytom Miechowice, ul. Nikla 143a,
– potwierdzenie udziału;
Rozpoczęcie gier – godz. 10.00

3. Cel
Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej dzieci i młodzieży.
Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych związanych z karierą sportową Andrzeja
Grubby.

4. Uczestnictwo
W turnieju startować mogą 3 osobowe drużyny chłopców (bez zawodników rezerwowych)ur.
w roku 2002 i młodszych ( w tym przynajmniej jeden z rocznika 2004 lub młodszy)
reprezentujące daną szkołę podstawową. Możliwy jest udział drużyn mieszanych z
maksymalnie dwoma dziewczynkami w składzie pod warunkiem, iż jedna z nich będzie z
rocznika 2004 lub młodsza. Warunkiem udziału drużyny szkolnej w turnieju wojewódzkim jest
rozegranie mistrzostw szkoły dla wyłonienia jej reprezentacji. Wymagane są aktualne badania
lekarskie.

5. Terminy i system rozgrywek
System rozgrywek 3 szczeblowy
‐ turnieje szkolne dla wyłonienia szkolnej reprezentacji
‐ eliminacje wojewódzkie dla wyłonienia drużyny, która będzie reprezentowała województwo
na turnieju ogólnopolskim.
‐ finał ogólnopolski z udziałem zwycięzców turniejów wojewódzkich, drużyny reprezentującej
Sopot oraz dodatkowych ekip (dzikie karty). Turnieje wojewódzkie i finał ogólnopolski
rozegrane zostaną systemem mieszanym (grupowo‐pucharowym).

6. Nagrody
Fundacja im. Andrzeja Grubby zapewnia nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych drużyn 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 IX Memoriału.

Dla każdego uczestnika zawodów organizator zapewnia obiad.
7. Sprawy organizacyjne
Zgłoszenia do turnieju wojewódzkiego należy kierować do dnia 15.04.2015r. do:
- Michał Wolny slaski@pzts.pl, tel.: 730 940 739, 32 255 59 36
Sporządził:

Wiceprezes Do Spraw Organizacyjnych
Michał Wolny

Fomin Andrzej
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