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                                                      KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY                                                                                                                                                                              	  

                                 TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO KOCIEWIE OPEN 

1. Cel: popularyzacja tenisa stołowego i integrowanie się zawodników  zróżnicowanych 
wiekowo i środowiskowo podczas spotkań międzynarodowych , nagrodzenie 
najlepszych zawodników ,  promocja osobliwości   Regionu Kociewia. 	  

2.  Organizator:  UKS Gminy Pelplin „TENISISTA” Rudno   	  

3.  Partnerzy: Gmina Pelplin, Zespół Szkół w Subkowach	  

4. Termin: 08.10.2017 ( niedziela) – godz.9.00 (zapisy i losowanie), godz.10.00 
(początek gier w kategorii: kobiety open, amator open, weteran open, senior open), 
godz.10.30 ( zapisy i losowanie dla grup dziecięcych i młodzieżowych), godz.11.30     
(gry:.skrzatów,.skrzatek,.żaków,.żaczek,.młodzików,.młodziczek,.kadetów, 
kadetek )               	  

5. Miejsce: Sala Sportowa Zespołu Szkół w Subkowach, ul. J. Wybickiego 19 B.	  

6. Uczestnictwo: SKRZATKI i SKRZACI (2009 i mł.),ZACZKI i ŻACY (2007/08), 
MŁODZICZKI i MŁODZICY (2005/06), KADETKI i KADECI (2003/04), 
KOBIETY.OPEN(-1999+)SENIORZY.OPEN.(-1999+),WETERANI OPEN(40+), 
AMATORZY(BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH-NIGDY NIE POSIADALI 
LICENCJI PZTS). Warunkiem rozgrywania grup jest udział w nich 8 
zawodników. System gier: grupowy lub do 2 przegranych spotkań.	  

7. Sprzęt: 10 stołów firmy BUTTERFLY, piłeczki celuloidowe.	  

8. Zgłoszenie: telefoniczne (+48 783 899 889), e-mail: juwajan@wp.pl do 07.10.2017 
lub w dniu zawodów od godz. 9.00.	  

9. Nagrody: dla zwycięzców grup puchary, za miejsca I-III  we wszystkich grupach 
medale i cenne nagrody rzeczowe( sprzęt sportowy i AGD ) oraz wyróżnienia dla 
najstarszych i najmłodszych zawodników. 	  

10.  Sprawy finansowe: zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, opłacają wpisowe 20 
zł.   W  trakcie turnieju zawodnicy otrzymają  poczęstunek. W sprawie noclegów i 
żywienia proszę kontaktować się z organizatorem	  

11. Różne: organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie odpowiadają za rzeczy 
zaginione. Sędziowanie z udziałem zawodników i opiekunów.                              
Proszę o rozpropagowanie turnieju i liczne uczestnictwo. Ze sportowym 
pozdrowieniem-Jan Juwa                                                                                                                                                               	  
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