
 

 

II MISTRZOSTWA GLIWIC 

A ZARAZEM 

IV OTWARTY TURNIEJ O GRAND PRIX ŚLĄSKA AMATORÓW 

 

 

TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW: 

Zawody zostaną rozegrane 9 listopada 2014 roku (niedziela)  

w Hali Sportowej ul. Jasna 31 w Gliwicach.  

Turniej zostanie przeprowadzony na 12 stołach. 

 

ORGANIZATORZY: 

Miasto Gliwice 

Akademia Tenisa Stołowego 

 

CEL TURNIEJU: 

Popularyzacja tenisa stołowego na terenie Śląska, podnoszenie umiejętności sportowych oraz wyłonienia 

najlepszych zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych. 

 

UCZESTNICTWO: 

W kategoriach mogą wziąć udział: 

- amatorzy, którzy nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach PZTS, lub co najmniej od 2 lat nie biorą udziału w 

rozgrywkach ligowych PZTS, 

- zawodnicy zrzeszeni w PZTS bez ograniczeń ligowych 

 

KATEGORIE WIEKOWE:  

Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

 

- Kategoria A    - zawodnicy do 12 lat (szkoły podstawowe-rocznik 2002 i młodsi) 

- Kategoria B    - zawodnicy do 21 lat (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne - rocznik 1993-2001) 

- Kategoria C    - zawodnicy 22-40 lat (rocznik 1974-1992) 

- Kategoria D    - zawodnicy 41-55 lat (rocznik 1959-1973) 

- Kategoria E     - zawodnicy pow. 55 lat (rocznik 1958 i starsi) 

- Kategoria F     - Kobiety open 

- Kategoria G    - Amatorzy niezrzeszeni w PZTS 

- Kategoria H    - kategoria Open ( wszyscy chętni ) 

 

 

 

 



SYSTEM ROZGRYWEK: 

Zawody w kategoriach wiekowych rozegrane zostaną system do dwóch przegranych meczów do 3 

wygranych setów (3:0, 3:1, 3:2) do 11 punktów. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu 

rozgrywania turnieju. W pierwszych rundach w ramach możliwości nie będą mogli się spotkać zawodnicy z 

jednego klubu. 

 

ROZSTAWIENIE: 

Zawodnicy w poszczególnych kategoriach zostaną rozstawieni wg klasyfikacji po trzech turniejach z cyklu 

Grand Prix Śląska Amatorów oraz List Ogólnopolskich. 

 

WPISOWE DO ZAWODÓW:  

- kategorie szkolne – bez opłat 

- pozostałe kategorie 15 zł 

 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM TURNIEJU: 

 

do 9.00  - zapisy do turnieju, 

9.15        - losowanie gier,     

9.30        - rozpoczęcie gier w kategoriach A, F i G    

11.30      - rozpoczęcie gier w kategoriach B, C, D, E        

13.30      - rozpoczęcie gier w kategorii H             

około godz. 16.00-16.30 - zakończenie zawodów - wręczenie pucharów i nagród dla trzech najlepszych 

zawodników w każdej kategorii.     

Zapisy do poszczególnych kategorii do 15 minut przed rozpoczęciem gier. 

 

NAGRODY: 

Dla pierwszych trzech zawodników poszczególnych kategorii ufundowane zostaną  

Cenne nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy. 

W czasie turnieju rozlosowane zostaną atrakcyjne voucher’y. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

We wszystkich kwestiach spornych oraz sytuacjach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje  

Sędzia główny i Organizator zawodów! 

Wszystkich uczestników turnieju obowiązuje strój i zmienne obuwie sportowe. 

Osoby uczestniczące w turnieju ponoszą we własnym zakresie odpowiedzialność za stan własnego 

bezpieczeństwa i zdrowia. Ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje w własnym zakresie. 

 

INFORMACJE W SPRAWIE TURNIEJU: 

 

Dariusz Steuer tel. 607-442-978, e-mail:  akademista@akademiats.pl  

oraz na stronie internetowej www.akademiats.pl 

 

PROJEKT DOFINANSOWANY Z BUDŻETU  

MIASTA GLIWICE 


