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	  	               Pelplin,23.11.2016. 

                                                              Z A P R O S Z E N I E                                                                                               

NA MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SUBKOWY’ 2016.                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                      
1.Cel:  popularyzacja tenisa stołowego i integrowanie się zawodników z różnych rejonów Polski i  
Kaliningradu, aktywne spędzanie czasu wolnego, reprezentowanie własnych środowisk, 
kontynuowanie tradycji MIKOŁAJKOWYCH.                                                                                
2.Organizator: UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno .                                                         
3.Partnerzy: Dyrektor Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Subkowach.                                                                                                                                                
4.Termin:  04.12.2016  ( niedziela ) –godz.9.00 - 9.50 (zapisy), 10.00-GRY !!!  od kategorii skrzat 
do kategorii kadet. Kategorie : kobiety, senior, weteran i amator rozpoczynają gry od 13.00       
( 12.00-zapisy)                                                                                                                                
5.Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół w Subkowach, ul. Zamkowa 2.                                   
6.System gier: grupowy i do dwóch przegranych spotkań, co uzależnia się od ilości zgłoszeń w 
kategoriach : skrzat, skrzatka(2008/09), żak, żaczka(06/07, młodzik, młodziczka(04/05), kadet, 
kadetka(02/03), senior open, weteran open (40+) , AMATORZY(wszyscy bez licencji) i kobiety 
open. Kategoria rozgrywana będzie przy 8 zgłoszeniach. Mniejsze liczbowo grupy wiekowe będą 
łączone, np. młodziczka z kadetką                                                                                                           
7.Sprzęt: 11 stołów firmy Butterfly, piłeczki Double Circle.                                                             
8.Zgłoszenie: telefoniczne (+48 783 899 889), e-mail: juwajan@wp.pl do 03.12.2015- godz. 18.00  
lub w dniu zawodów od 9.00.                                                                                                                 
9. Nagrody: Za miejsca I-III  w 12 kategoriach: medale, nagrody rzeczowe i UPOMINKI OD 
MIKOŁAJA.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
10.Sprawy finansowe: zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, opłacają wpisowe 20 zł. Dla 
zainteresowanych obiad  w cenie 10 zł. W  trakcie turnieju dostępna kawa, herbata, ciastka.                                                                                                                            
11.Różne: organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 
Sędziów stolikowych wyznaczają sędziowie prowadzący .Prośba-wczesne zgłoszenie usprawni 
przebieg zawodów. Zgłoszenie max do 2 kategorii.    
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