
 
 

 

REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

„MAMY NIEPODLEGŁĄ” 
  

 

1.Organizator: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym 

- Gmina Gościeradów, Uczniowski Klub Sportowy "Panda" w Liśniku Dużym. 

 

2.Patronat honorowy: 

- Lubelski Kurator Oświaty. 

 

3. Patronat medialny: 

- TVP 3 Lublin. 

 

4. Termin i miejsce: 

27 października 2018 roku (sobota), początek gier godz. 9.15,  

sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Liśniku Dużym, Liśnik Duży 161. 

 

5. Cel: 

- upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,  

- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  

- odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych,  

- optymalizacja wykorzystania infrastruktury sportowej na terenie gminy Gościeradów. 

 

6. Uczestnictwo: 

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony                                      

w następujących kategoriach wiekowych: 

- junior - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2001-2003, 

- kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2004-2005, 

- młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006-2007, 

- żak - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008-2009, 

- skrzat - dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2010 roku i młodsi. 

 

7. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do dnia 25 października 2018 roku do godz. 

21.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej: edytadom@op.pl.  

 

8. System rozgrywek: 

Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmuje Sędzia Główny przed zawodami                        

w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych. 

mailto:edytadom@op.pl


9. Nagrody: 

Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają dyplomy i puchary. Wszystkim startującym zostaną 

wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 

 

10. Sprawy finansowe: 

Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków Kuratorium Oświaty w Lublinie, 

Gminy Gościeradów, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janiny Wierzchowskiej  w Liśniku 

Dużym, Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa oraz sponsorów. Organizator nie 

ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą 

pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem. 

 

11. Biuro zawodów: 
Biuro będzie zlokalizowane w sali sportowej PSP w Liśniku Dużym i będzie czynne od godz. 

8.00 w dniu 27 października (sobota) przez całe zawody. 

 

12. Kontakt: 

Edyta Domańska, tel. 609182419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                                                              UKS Panda 


