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Pelplin, 26.08.2015 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Ogólnopolskiego Półfinału Mini Olympic Games 

Gniew, 13.09. 2015 

Organizator: UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno przy wsparciu PWZTS Gdaosk 
     

Cel:  popularyzacja tenisa stołowego w różnych środowiskach województwa pomorskiego, 
kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego, wyłonienie 16 
najlepszych zawodniczek i zawodników do rozgrywek wyższego szczebla. Cele 
szczegółowe jak w regulaminie PZTS 

 
Termin:  13.09.2015 (niedziela) godz. 10.00 - potwierdzenie uczestnictwa i losowanie, 

godz.11.00 - gry dziewcząt i chłopców na 12 stołach firmy Butterfly.  
 
Miejsce:  Hala Widowiskowo-Sportowa GOS w GNIEWIE , ul. Kusocioskiego 10.  
 
Uczestnictwo: prawo startu w półfinale ma dowolna liczba zawodniczek i zawodników z każdego z 

województw, urodzonych w roku 2003 i młodszych. To oznacza możliwośd udziału 
w zawodach: młodziczek, młodzików, żaczek, żaków, skrzatek i skrzatów, 
posiadających: licencje okresowe na sezon 2015/2016 jak i bez licencji z ważnym 
dokumentem tożsamości, aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do startu      
w zawodach i ubezpieczenie NNW.  

Zgłoszenia :  uczestnictwo zawodniczek i zawodników należy potwierdzid OSTATECZNIE! do 
11.09.2015 pocztą elektroniczną na adres juwajan@wp.pl lub telefonicznie pod numer 
783-899-889.   

 
System rozgrywania turnieju: zawody rozegrane zostaną systemem do 2 przegranych spotkao 

z wyłonieniem 16 najlepszych zawodniczek i zawodników, którzy awansują do Finału 
Ogólnopolskiego. Rozstawienie uczestników będzie zgodne z aktualnym rankingiem 
młodzików i żaków następującymi przedziałami: 1-2, 3-4, …, 7-8, 9-12, …, 29-32, 33-40, 
…, 57-64.  

 
Sprawy finansowe: koszty organizacyjne pokryte zostaną ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Koszty uczestnictwa pokrywają Kluby. Przewiduje się poczęstunek w cenie 10 zł. za 
zestaw: kawa, herbata, ciasto i zapiekanka od zawodników i opiekunów. Dla 
zainteresowanych obiad (catering) w cenie 18 zł.                          

                    
Nagrody:   zawodniczki i zawodnicy za miejsca I-VIII otrzymają pamiątkowe puchary i medale ich 

trenerzy medale. 
      
Różne:   w sprawach objętych powyższym komunikatem proszę kontaktowad się telefonicznie 

pod numerem: 783-899-889. Dotyczy to również noclegów. Organizatorzy nie 
ubezpieczają uczestników od nnw i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 

 
Za organizatorów - Jan JUWA 

mailto:juwajan@wp.pl

