
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
III Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar PZTS 

w kategoriach junior, kadet, żak i skrzat 
Gdańsk 19 września 2020r. (sobota) 

1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego,
- Pomorski Związek Tenisa Stołowego, 
- Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby

2. Patronat medialny: trojmiasto.pl, ttexperts.com

3. Termin i miejsce: 19 września 2020 roku (sobota)
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

4. Cel:
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
- krzewienie idei fair play,
- odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych

5. Uczestnictwo: III Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS
Do turnieju może się zgłosić każdy chętny w danej kategorii wiekowej.

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym w następujących 
kategoriach wiekowych: 
- kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005-2006
- młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007-2008
- żak i skrzat - dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2009 i młodsi

W zawodach może wziąć udział max. 150 startujących. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia
limitu  zawodników,  lista  zostanie  zamknięta  i  decydować  będzie  kolejność  zgłoszeń.  Wszyscy
startujący  muszą  posiadać  zgodę  lekarza  na  udział  w  zawodach  lub  zgodę  rodziców  z
oświadczeniem  o  braku  przeciwwskazań  do  uprawiania  sportu  oraz  dokument  potwierdzający
tożsamość. 

6. Program turnieju:
9:30 - 10:00 – rozgrzewka 
10:00 - uroczyste otwarcie zawodów 
10:30 – ok. 16:00 - III Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS - gry turniejowe
13:00 – obiad

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2020 r. do godz. 18:00 na adres: 
dariusz.wycichowski@pzts.pl 

        Centrum Szkolenia PZTS
im.    Andrzeja Grubby



8. System rozgrywek:
- III Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS odbędzie się w grach indywidualnych 
w kategorii kadetów, młodzików, żaków i skrzatów z podziałem na płeć. Decyzję dotyczącą wyboru
systemu rozgrywek podejmie Komisja Sędziowska w zależności od ilości uczestników i możliwości
organizacyjnych.

9. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Dyplomy otrzymają 
również uczestnicy, którzy zajmą miejsca 5-8. 

10.  Sprawy  organizacyjne  i  finansowe: Turniej  zostanie  przeprowadzony  zgodnie  z
obowiązującym  reżimem  sanitarnym.  Wszyscy  zawodnicy,  trenerzy,  rodzice/opiekunowie
uczestniczący w turnieju mają obowiązek wypełnienia i złożenia u organizatora ankiety sanitarnej.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało niedopuszczeniem do zawodów. Organizator nie
ubezpiecza  uczestników  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.  Opłaty  startowe  nie  będą
pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem

11. Sprzęt sportowy: Turniej zostanie rozegrany na 10 stołach TIBHAR, piłeczki plastikowe białe.

Kontakt: Dariusz Wycichowski tel. 721 590 050 (po godz. 16.00), dariusz.wycichowski@pzts.pl 

        Centrum Szkolenia PZTS
im.    Andrzeja Grubby


