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              Pelplin,02.03.2018.	  

                          KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU                                                                                                                                                                           	  

                          O PUCHARY STAROSTY TCZEWSKIEGO p/n. WIOSNA Z BUTTERFLY.                   	  

 
1. Cel:  popularyzacja tenisa stołowego i integrowanie się zawodników z różnych 
środowisk podczas spotkań międzynarodowych , nagrodzenie najlepszych 
zawodników produktami firmy BUTTERFLY,  promocja osobliwości Kociewia.	  

2.  Organizator: UKS Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno.	  
3. Partnerzy: Powiat Tczewski, Dyrekcja Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w 

Subkowach.	  
4. Termin: 17.03.2018 (  ) –godz.8.30 (zapisy i rozstawienie), 10.00 –gry w kategoriach 

Kobiety Open, Senior Open, Weteran 40+ Open, Amator Open, godz.11.00 (zapisy i 
rozstawienie kategorii dzieci i młodzieży, godz.11.30- gry w nazwanych kategoriach.                                                        	  

5. Miejsce: Hala sportowa w Subkowach , ul. Zamkowa 2. 	  
6. System gier: grupowy lub do dwóch przegranych w kategoriach: Skrzatka, Skrzat, 
Żaczka, Żak, Młodziczka, Młodzik, Kadetka, Kadet, Kobiety Open, Senior Open, 
Weteran 40+Open, Amator Open. Warunkiem rozgrywania w/w grup jest zgłoszenie 
się do nich minimum 8 zawodników. 	  

7. Sprzęt: 11 stołów firmy BUTTERFLY, piłeczki celuloidowe. .	  
8. Zgłoszenie: telefoniczne (+48 783 899 889), e-mail: juwajan@wp.pl do 16.03.2018 

lub w dniu zawodów od 8.30.	  
9. Nagrody: Za miejsca I-III  w  grupach wiekowych: puchar, medale i  sprzęt sportowy 

firmy BUTTERFLY i cenne artykuły rzeczowe . 	  
10. Sprawy finansowe: zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, opłacają wpisowe 20 zł.  

W  trakcie turnieju zawodnicy otrzymają  kawę, herbatę i poczęstunek.	  
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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