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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  

„II PUCHAR GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH” 

23.06.2018 r. (sobota) 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

UKS Orlęta Bilcza 

2. Patronat Honorowy 

Krzysztof Lipiec – Poseł RP 

Marian Buras – Burmistrz Miasta i Gminy Morawica 

Dariusz Szumacher – Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

3. Partner 

 
 

4. Kategorie 
 

 Open Kobiet 

 Open Mężczyzn 

5. Termin i Miejsce 

23 czerwca 2018 (sobota) 

Hala Sportowa „Bilcza” ul. Szkolna 1, 26-026 Bilcza 

 

Burmistrz  Miasta i Gminy 

Morawica 

 

 

G 

 
 

 

    UKS „ORLĘTA” 

  BILCZA 
 

Poseł RP 
Krzysztof Lipiec 



6. Cel 

- popularyzacja tenisa stołowego 

- promocja województwa świętokrzyskiego 

- propagowania aktywnych form spędzania czasu wolnego 

- popularyzacja zdrowej i sportowej rywalizacji  

7. System rozgrywek 

Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo - pucharowy. 

8. Program Zawodów 

- 08:45 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do kat.: open mężczyzn 

- 09:00 turniej grupowy w kategorii: open mężczyzn 

- 10:45 zakończenie przyjmowania zgłoszeń do kat.: open kobiet 

- 11:00 uroczyste otwarcie turnieju 

- 11:15 turniej grupowy w kategorii: open kobiet 

- 11:30 faza pucharowa w kategorii: open mężczyzn 

- 13:00 faza pucharowa w kategorii: open kobiet 

- 15:00 wręczenie nagród, zakończenie turnieju. 

9.  Zgłoszenia , Wpisowe 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową do turnieju wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego w 

wysokości 15zł od zawodnika należy przesłać do 21 czerwca na adres robert.janus@onet.eu  

lub dokonać zgłoszenia i wnieść opłatę startową w dniu zawodów u sędziego głównego do godziny 

8:45 dla kategorii: open mężczyzn a do godziny 10:45 do kategorii open kobiet. 

10. Nagrody 

Miejsca 1 – 3 - nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy 

Miejsca 4 – 8 – puchary, dyplomy 

11.  Sprzęt Sportowy 

16 x Stoły Andro z atestem ITTF, Piłki Tibhar *** STT NG ABS  białe. 

12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.  
2. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny.  
3. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez 
gospodarza obiektu i organizatora turnieju.  
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.  
5. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.  
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne 
uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  
7. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego 
opiekunów.  
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec 
modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników do turnieju. 
  

      Prezes ŚOZTS 

     mgr inż. Robert Janus 
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