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                       KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU                                                                                                                                                                            

                                                          TENISA STOŁOWEGO TOP-10   

1.Cel: popularyzacja tenisa stołowego i integrowanie się zawodników      
z różnych środowisk podczas spotkań międzynarodowych ,  promocja 
Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży’ Warszawa 2017.                                                                              
2.Organizator:  UKS „TENISISTA” RUDNO przy wsparciu Gminy 
Pelplin, Starostwa Tczew i Gminy Gniew .                                                                          
3.Partnerzy:  Stowarzyszenie  Parafiada i GOS Gniew.                                                                           
4.Termin: 18.06.2017 ( niedziela ) –godz.9.30 (losowanie), 10.00 (gry)                                                          
5.Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa  Gniew ,ul. Kusocińskiego 10. 
6.System gier: grupowy lub do dwóch przegranych do ustalenia 
kolejności od  I- X  miejsca w kategoriach: Skrzatka, Skrzat (2008/09), 
Żaczka, Żak (2006/07), Młodziczka, Młodzik(2004/05), Kadetka, Kadet   
(2002/03), Juniorka, Junior1999/01,  Senior Open , Kobiety Open, 
Weteran(40+), Amator Open. Zawody rozgrywane będą po 10 
zawodników w grupie wiekowej.  Zawodnik z młodszej grupy wiekowej 
może uzupełnić brakujące miejsca w grupie starszej. Przy braku obsady 
grupy będą łączone. Przy większej liczbie zgłoszeń przewiduję się 
eliminacje w 2 grupach i gry finałowe : (1 z A :  2 z B),(1 z B : 2 z A), o 
miejsca I – II  W : W, III-IV P : P, o miejsca dalsze : ( 3 z 3, 4 z 4, 5 z 5 ).                                                                                                          
7.Sprzęt: 12 stołów firmy BUTTERFLY, piłeczki celuloidowe.    
8.Zgłoszenie: telefoniczne (+48 783 899 889), e-mail: juwajan@wp.pl do 
16.06.2016   lub w dniu zawodów od  9.00. ( wg  rankingów )                                             
9.Nagrody: Za miejsca I-III  w 14 kategoriach: , pamiątkowe  medale ,  
cenny sprzęt sportowy i produkty AGD , puchary lub patery 
Stowarzyszenia Parafiada za współzawodnictwo zespołowe ( I – III )                                                                         
10.Sprawy finansowe: zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny i 
opłacają startowe 20 zł. W  trakcie turnieju przewidziany  poczęstunek .                                                                                                                   
11.Różne: UWAGA, WNIMANIJE !!! zawody rozpoczną się 
punktualnie ( tolerancja do 15 minut), organizatorzy nie ubezpieczają 
uczestników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. Sędziowanie z 
udziałem zawodników i opiekunów.  Proszę o rozpropagowanie 
turnieju.  Ślę pozdrowienia – Jan Juwa. 	  
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