
 

 

I Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS 

07 października 2018 roku w Gliwicach 

 

Komunikat Organizacyjny 

1. Organizatorzy: 

- Polski Związek Tenisa Stołowego 

- Śląski Związek Tenisa Stołowego 

- Klub Tenisa Stołowego Gliwice 

2. Cel: 

- Popularyzacja tenisa stołowego 

- Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

- Promocja Miasta Gliwice, oraz Województwa Śląskiego 

3. Termin i miejsce przeprowadzenia Turnieju: 

07 października 2018 roku 

Centrum Kulturalno – Sportowym „Łabędź” 

ul. Partyzantów 25, 44-113 Gliwice 

4. Uczestnictwo: 

a. Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych w podziale na 

dziewczęta i chłopców: 

- skrzat i żak –2008 i młodsi 

- młodzik – 2006-2007 

- kadet i junior – 2005-2001 

b. wymagane są aktualne badanie lekarskie lub zgoda rodziców z oświadczeniem o braku 

przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument stwierdzający tożsamość 

c. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież posiadający licencję PZTS, lub bez 

licencji sportowych PZTS 

5. System rozgrywek: 

System rozgrywek uzależniony jest od liczby uczestników w poszczególnych 

kategoriach. Każdy uczestnik rozegra minimum dwie gry. 

Zawody zostaną rozegrane na 15 stołach Cornilleau ITTF, piłeczkami Butterfly *** 



 

6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do dnia 05 października do godz. 18:00 na adres: 

biuro@slzts.pl 

7. Ramowy program zawodów: 

9:00-9:30  Sprawdzanie drabinek Turniejowych 

9:00 -10:00 rozgrzewka na stołach turniejowych 

10:00 – ceremonia powitania uczestników Turnieju 

10:15-15:00 gry turniejowe 

12:00-16:00 będą wydawane posiłki 

10:00-13:00 warsztaty dla dzieci 

- dekoracje odbędą się po zakończonych grach w poszczególnych kategoriach 

8. Nagrody: 

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1, 2, 3-4 otrzymają Puchary.  

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, a 100 osób które jako pierwsze zgłoszą się 

do Turnieju otrzyma koszulki okolicznościowe promujące imprezę (koszulki wykonane z 

oddychającego materiału). 

Poza turniejem będą organizowane również konkursy, w których będzie można wygrać różne 

nagrody. 

9. Wyżywienie: 

Każdy uczestnik otrzyma darmowy posiłek na ciepło wraz z napojem 

10.Warsztaty: 

Podczas zawodów, w godzinach 11:00-13:00 odbędą się warsztaty dla dzieci – nauka 

różnych zagrań serwisowych. Warsztaty poprowadzi trener KTS Gliwice. 

11.Sędzia Główny: 

Stefan Kostur 

12.Dyrektor Zawodów: 

Dariusz Steuer 

Telefon: 607-442-978 

Email: biuro@slzts.pl 

 

Turniej jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 

mailto:biuro@slzts.pl
mailto:biuro@slzts.pl

