
I MISTRZOSTWA GLIWIC W TENISIE STOŁOWYM O 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA  

 
Termin:  

 
- 1.XII.2013r. 
 

Organizatorzy: 
 
- Rada Osiedla Trynek 
- Aga Sport     
- Akademia Tenisa Stołowego  
 

Cel imprezy sportowej: 
 
- Celem turnieju jest promowanie Gliwic przez tenis stołowy na Śląsku oraz wzmacnianie pozycji 
miasta jako prężnego ośrodka tej dyscypliny na mapie województwa i Polski. 
- pozyskiwanie nowych sympatyków tenisa stołowego 
- popularyzacja tenisa stołowego oraz zachęcanie młodzieży i rodziców do zdrowej formy spędzania 

wolnego czasu. 
 

Miejsce zawodów: 
 
Nowa Hala Sportowa 
Gliwice ul. Jasna 31 
 

Kategorie : 
 
I – KOBIETY - Open 
II– MŁODZIEŻ – do 17 lat (do rocznika 1996) 
III - SENIORZY– od 18 lat do 49 (rocznik 1995 do 1964) 
IV - WETERANI (POWYŻEJ 50 LAT)  rocznik 1963 i starsi  
V – AMATORZY – Amatorzy przynajmniej 3lata bez licencji PZTS 
VI – OPEN ( wszyscy chętni) 
 

Program zawodów : 
 
Zapisy: godz. 8:30 – 9:00 
Otwarcie: godz. 9:00  
Pokaz ,Losowanie: godz. 9:10 – 9:30 
Rozpoczęcie gier: godz.9:30 

 
 



Uczestnictwo ;  
 
Mogą brać udział wszyscy chętni ,zawodnicy nie zrzeszeni(amatorzy) i zawodnicy z licencją PZTS 
bez ograniczeń.Można uczestniczyć tylko w 2 kategoriach.( kategoria wiekowa + Open) 

 
System turnieju ; 
 
Turnieje rozgrywane są systemem do dwóch przegranych pojedynków. Zwycięzca z lewej strony 
tabeli zajmuje trzecie miejsce. W zależności od ilości uczestników organizator zastrzega sobie zmiany 
w programie zawodów. Zawody zostaną rozegrane na 12 stołach. 
 
Wpisowe ;  
 
Kategoria II (do 17 lat) – 5 zł 
Kategorie I, III, IV, V ( pozostałe) – 10 zł  

Kategoria VI (Open) – 15 zł  

 
Nagrody ; 
 
Dla zwycięzców Mistrzostw Gliwic w poszczególnych kategoriach przewidziane 
PUCHARY, MEDALE, DYPLOMY oraz CENNE NAGRODY RZECZOWE. 
 

Pozostałe ;  
- Podczas turnieju zostanie zorganizowany pokaz gry Mistrza Polski w Tenisie Stołowym oraz dla 
zwycięzców kategorii pojedynek przy stole z Jarosławem Tomickim.  
- Organizator zapewnia uczestnikom ciepły posiłek oraz napoje. 
- Podczas turnieju losowane będą: miesięczne wejściówki do Starego Hangaru , miesięczne karnety  
na treningi w Akademii Tenisa Stołowego oraz nagrody ufundowane przez firmę Bacha Sport. 
- Zawodnicy koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie. 
- Obowiązuje obuwie i strój sportowy. 
- Ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje w własnym zakresie.  
- Sprawy sporne oraz nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator. 
 
Informacje dodatkowe ; 

Dariusz Steuer nr. tel. 607-442-978, e-mail: akademiats@interia.pl oraz  
na stronie Akademii - www.akademiats.pl.- regulamin 

 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Tenisa Stołowego całego 
regionu Śląskiego i nie tylko, do wzięcia udziału w  

I Mistrzostwach Gliwic o Puchar Prezydenta Miasta 
 


