
             
 

 

TURNIEJ MINI CUP DRZONKÓW

Zielonogórski Klub Sportowy oraz Akademia Tenisa Stołowego Lucjana 
Błaszczyka maja zaszczyt zaprosić Państwa 

wspólnego spędzenia czasu podczas zawodów w pięknie położonym ośrodku.

To już III edycja Turnieju Mini Cup Drzonków w Tenisie Stołowym
Nowość - rozpoczynamy turniejem drużynowym!

 

 
1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  
18-21.09.2014 – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. 
Przyjazd uczestników 18.09.2014. 
32 stoły na dwóch halach sportowych
 
2. UCZESTNICTWO  
W turnieju uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta w następujących kategoriach wiekowych:
- roczniki 2000 – 2001 
- roczniki 2002 – 2003 
- roczniki 2004 - 2005 
- roczniki 2006  i młodsi 
 
3. ZGŁOSZENIA  
I termin zgłoszenia do zawodów upływa z dniem 16.08.2014 
II termin zgłoszenia do zawodów upływa z dniem 15.09.2014 
 

TURNIEJ MINI CUP DRZONKÓW 2014 W TENISIE STOŁOWYM
 

Zielonogórski Klub Sportowy oraz Akademia Tenisa Stołowego Lucjana 
Błaszczyka maja zaszczyt zaprosić Państwa (zawodników oraz ich opiekunów) 

wspólnego spędzenia czasu podczas zawodów w pięknie położonym ośrodku.
 

edycja Turnieju Mini Cup Drzonków w Tenisie Stołowym
rozpoczynamy turniejem drużynowym!

 
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.  

32 stoły na dwóch halach sportowych 

W turnieju uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta w następujących kategoriach wiekowych:

nia do zawodów upływa z dniem 16.08.2014 – gwarancja zakwaterowania
nia do zawodów upływa z dniem 15.09.2014 – gwarancja udziału w zawodach

TENISIE STOŁOWYM 

Zielonogórski Klub Sportowy oraz Akademia Tenisa Stołowego Lucjana 
(zawodników oraz ich opiekunów) do 

wspólnego spędzenia czasu podczas zawodów w pięknie położonym ośrodku. 

edycja Turnieju Mini Cup Drzonków w Tenisie Stołowym 
rozpoczynamy turniejem drużynowym! 

 

W turnieju uczestniczyć mogą chłopcy i dziewczęta w następujących kategoriach wiekowych: 

gwarancja zakwaterowania 
udziału w zawodach 



             
 

 

Wpisowe: wpisowe do zawodów wynosi 30
Zgłoszenia do imprezy wraz z rezerwacją noclegów przyjmuje:
Roksana Strawa , roksana.strawa@drzonkow.pl
oraz 
Maria Kobierska-Szechowicz, cok.szechowicz@drzonkow.pl
WOSiR w Drzonkowie, 66-004 Racula, ul. Olimpijska 20
Tel./fax: 68 321 43 12/77 
 
4. PRZEBIEG ZAWODÓW 
Turniej drużynowy - rozpoczęcie gier w piątek o godz.10
Kategorie wiekowe: 
2000-2001(Kadet); 2002-2003(Młodzik); 2004
chłopcy 3os. + rezerwa 
dziewczyny 2 os. + rezerwa 
  
Turniej indywidualny - rozpoczęcie gier w sobotę 
Kategorie wiekowe: 
2000-2001; 2002-2003; 2004-2005; 2006 i młodsi
 
Informacji odnośnie przebiegu imprezy 
 
Paweł Sroczyński 
tel.: 607353243 
mail: pawelsroczynski@wp.pl 
 
5. NAGRODY 
Zdobywcy pierwszych 4 miejsc otrzymują 
Drzonków i Lucjana Błaszczyka. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują pamiątk
 
Druki zgłoszeniowe, szczegółowy komunikat zawodów oraz b
imprezy oraz jej przebiegu znajdować się będą na stronach internetowych: 
www.tenis-stolowy.zks.pl, www.lucjanblaszczyk.com

: wpisowe do zawodów wynosi 30,00 zł od osoby. 
Zgłoszenia do imprezy wraz z rezerwacją noclegów przyjmuje: 

roksana.strawa@drzonkow.pl 

Szechowicz, cok.szechowicz@drzonkow.pl 
004 Racula, ul. Olimpijska 20 

poczęcie gier w piątek o godz.10.00 

łodzik); 2004-2005(Żak); 2006 i młodsi(Skrzat) 

cie gier w sobotę  

2005; 2006 i młodsi 

Informacji odnośnie przebiegu imprezy udziela: 

dobywcy pierwszych 4 miejsc otrzymują medale, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują pamiątkowe upominki.

Druki zgłoszeniowe, szczegółowy komunikat zawodów oraz bieżące informacje o stanie przygotowań do 
imprezy oraz jej przebiegu znajdować się będą na stronach internetowych:  

www.lucjanblaszczyk.com,  

ufundowane przez ZKS 
owe upominki. 

ieżące informacje o stanie przygotowań do 

 


