
XIII TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO „DZIECI ANDRZEJOWI GRUBBIE”
GDAŃSK, 17 Czerwiec 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1.  Organizator:                 KS AZS AWFiS Gdańsk, ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk,
     tel/fax: 58 552 02 05; 

2.  Cel:                                Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.
.       
3.  Miejsce rozgrywek:     AWFiS Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1,

     HALA SPORTOWA przy ULICY NADWODNEJ   
                    

4.  Termin:                        17 Czerwiec 2017r. (sobota)

5.  Uczestnictwo:               Udział BEZPŁATNY

6.  Nagrody  :     
                            Zawodnicy, którzy uplasują się na pierwszych trzech miejscach w swoich kategoriach  

          otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody w postaci bonów ze sklepu GASPORT. oraz 
         Najlepsza zawodniczka w danej kategorii wiekowej  również otrzyma puchar, dyplom oraz 
         bon  do wykorzystania w sklepie Gasport.

  Przyznane zostaną również wyróżnienia – nagrody (dla zawodniczki lub zawodnika):
  – „Najmłodszy uczestnik” -  tort,
  – „Nagroda Fair Play” - koszulka,
  – „Najbardziej wszechstronny uczestnik” – deska „All+ Andrzej Grubba”

       Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w turnieju.

7.  Potwierdzenie udziału w Turnieju:
  Zgłoszenie do Turnieju prosimy kierować na adres organizatora:
  tel.: 662-444-272 (Bartosz Gajek, e-mail: ts.azsawfis@gmail.com)

do dnia 16.06.2017 (piątek) 
lub w wyjątkowych przypadkach zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów do godziny 9.20.

8.  System rozgrywek: 
   System rozgrywek uzależniony jest od liczby zgłoszeń w danej kategorii.

Kategorie: (brak podziału na płeć)
A – skrzat rok ur. 2008 i młodsi,
B – żak rok ur. 2006 i 2007
C – młodzik – szkoła podstawowa rok ur. 2004 i 2005                 
D – gimnazjum rok ur. 2003, 2002 i 2001.

Pozostałe sprawy dot. przebiegu Turnieju nadzorować będzie sędzia główny zgodnie z przepisami PZTS.
Brak podziału ze względu na płeć, najlepsza zawodniczka każdej kategorii zostanie uhonorowana nagrodami.

9.  Losowanie:
   Losowanie do Turnieju zostanie przeprowadzone w dniu Turnieju o godzinie 9.30 

       Podstawowym kryterium rozstawienia zawodników będą punkty z list ogólnopolskich. O rozstawieniu nie
       decyduje przynależność klubowa.

10.  Sprawy dodatkowe:
   Obowiązuje posiadanie przez uczestników ważnych badań lekarskich oraz ubezpieczenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na bieżąco i interpretacji niniejszego komunikatu 
organizacyjnego.
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