
Turniej Tenisa Stołowego z Okazji            
Rocznicy Święta Niepodległości 

 Termin rozgrywek:      wtorek - 11.11.2014 rok- 

 Miejsce rozgrywania Turnieju:  

• Na terenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

W  Zabrzu  ul. Matejki 6 

• Zapisy w dniu zawodów od  godz.            - 9/00  do  9/45 

• Rozpisanie do drabinek turniejowych      - 9/45  do  9/59 

• Rozgrzewka  od :                                          - 9/00  do  9/59 

• Rozpoczęcie turnieju o godz.                     - 10/00 

 Organizatorzy:  

1. Grodzki Szkolny Związek Sportowy 

2. Uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w  Zabrzu 

 Cel imprezy sportowej: 

      a) pozyskiwanie nowych sympatyków tej dyscypliny sportowej 

        b) popularyzacja tenisa stołowego oraz zachęcanie młodzieży i 

            rodziców do zdrowej formy spędzania wolnego czasu. 

 Kategorie wiekowe:                                           

a) 16 lat do rocznika (1998 )                                                    od godz. 10/15 
b) od 17 lat do 49  do rocznika ( 1965 )                                 od godz. 12/00 
c) weterani od 50 lat i więcej  od rocznika  ( 1964 )           od godz. 12/00                                                                      
d) amatorzy bez ograniczeń wiekowych( bez licencji)       od godz. 10/15 
e) open  (bez ograniczeń wiekowych z licencjami)             od godz. 14/00      

 

DO STARTU W WYŻEJ WYMIENIONYCH KATEGORIACH ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ 
WSZYSTKIE PANIE !!!                                                             

Wpisowe: 
      a) kobiety, zawodnicy  szkół podstawowych i gimnazjum   -   6 zł 
      b) zawodnicy powyżej  17 lat                                                     - 10 zł 
 Uczestnictwo: 

1.Turniej zorganizowany dla szkół podstawowych oraz                                                                                           

gimnazjalnych, amatorów i zawodników zrzeszonych do III Iigi => 



Turniej Tenisa Stołowego z Okazji            
Rocznicy Święta Niepodległości 

włącznie . W kategorii  amator mają prawo grać wszyscy zawodnicy , którzy 

nie posiadają licencji ligowych w PZTS  

 System turnieju oraz przepisy 

      1. Gramy systemem do trzech  wygranych setów przykład:  3:0 , 3:1, 3:2      

      2.Zwycięzca z lewej strony drabinki turniejowej gra o III miejsce 

      3. Turniej rozgrywany  do  dwóch  przegranych pojedynków 

      4.W turnieju obowiązują przepisy  PZTS  

      5.Interpretacja przepisów należy do sędziego głównego i organizatorów, 

- w zależności od ilości uczestników organizator zastrzega sobie zmiany w 

programie zawodów. 

      6.W turnieju zawodnik może grać w dwóch kategoriach tzn. open +               

  kategoria wiekowa  lub  open + kategoria amator 

.     7.W każdej z kategorii można się zapisać do 15 minut przed jej    

 rozpoczęciem           

      8. Sprawy sporne wynikłe podczas gier w turnieju rozstrzyga sędzia główny                       

 zawodów              

Sprawy organizacyjne: 

a) dla wszystkich uczestników organizator zapewnia ciepły posiłek 
b) organizator zapewnia obsługę medyczną 

c) wszystkich uczestników turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe 

d) szczegółowe informacje pod numerem  tel.  508 330 734   i   506 164 622 

e) turniej będzie rozgrywany na sześciu stołach 
           

Nagrody: 

a) za pierwsze miejsca  puchary 

b) od I do III miejsca      medale 

c)  od  I  do IV miejsca   nagrody rzeczowe 

Turniej będą prowadzili sędziowie: 

1. Tadeusz Lechowski 

2. Andrzej  Jarosz 


