
   

                           
                                                         

Gdańsk, 23.04.2017r. 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

ELIMINACJI WOJ. POMORSKIEGO 

 XI MEMORIAŁU ANDRZEJA GRUBBY  

Organizator:   

 Fundacja im. Andrzeja Grubby. 

Współorganizatorzy: 

 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie, 

 Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie, 

 Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku. 

Cel:    

 propagowanie i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i 

młodzieży, 

 promowanie wartości etycznych i edukacyjnych, a zwłaszcza idei fair 

play, która charakteryzowała karierą sportową Andrzeja Grubby, 

 wyłonienie reprezentacji woj. pomorskiego na Finał Ogólnopolski  

     XI Memoriału Andrzeja Grubby. 

Uczestnictwo: 

 w turnieju mogą startować 3 osobowe reprezentacje szkoły w tenisie 

stołowym, składające się z dziewcząt lub chłopców lub w składzie 

mieszanym bez zawodników rezerwowych, 

 w trzyosobowym składzie drużyny dwie osoby muszą być z rocznika 

2004 lub młodsze oraz jedna z rocznika 2006 lub młodsza, 

 warunkiem udziału drużyny szkolnej w eliminacyjnym turnieju 

wojewódzkim jest rozegranie Mistrzostw Szkoły dla wyłonienia jej 

reprezentacji, 

 wymagane są aktualne badania lekarskie, 

 szkoły delegujące swoje reprezentacji do turnieju zobowiązane są zgłosić 

ten fakt do 11.05.2017 roku Mariuszowi Schaeferowi tel. 793 029 438 lub 

e-mail: mariotiger01@wp.pl . 

Termin:  

 15.05 2017 r. (poniedziałek)  

      Losowanie o godz. 09.30 , oficjalne otwarcie zawodów 10.00  

       początek gier godz. 0k. 10.15 

Miejsce:   

 Hala  Widowiskowo - Sportowa KCSiR w Kwidzynie  

      ul. Mickiewicza 56 B /wjazd od ul. Słowackiego/. 
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Sposób przeprowadzenia zawodów:  

 zgodnie z regulaminem Fundacji Andrzeja Grubby. 

Zasady finansowania:  

 koszty związane z organizacją zawodów oraz koszty obiadu pokrywają 

organizatorzy, a pozostałe koszty (przejazdy, itp.) pokrywają szkoły 

delegujące zawodników i zawodniczki. 

Nagrody:  

 drużyna szkolna wygrywająca zawody wojewódzkie zdobywa puchar 

oraz prawo startu w Finale Ogólnopolskim XI Memoriału Andrzeja 

Grubby, 

 zawodnikom reprezentacji zajmującym trzy pierwsze miejsca fundacja 

          zapewnia nagrody rzeczowe, 

 najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzymują puchary, a 

wszystkie startujące ekipy plakaty i dyplomy. 

Ubezpieczenie: 

 szkoły zgłaszające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie 

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

 organizatorzy nie ubezpieczają startujących i nie biorą odpowiedzialności za 

wypadki. 

Uwagi końcowe: 

 wszystkie sprawy sporne rozstrzyga gospodarz imprezy Młodzieżowe 

Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie, 

 wszystkie wątpliwości proszę kierować do Mariusza Schaefera  

tel. 793 029 438 lub e-mail: mariotiger01@wp.pl.  

 

Mariusz Schaefer 

Trener koordynator sekcji tenisa sołowego 

Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego Kwidzyn 
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