
 

MIĘDZYZDROJE OPEN 2015 
oraz 

 MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ WETERANÓW 
MIĘDZYZDROJE 28-29 SIERPNIA 2015 

 

1. Organizatorzy  

 Urząd Miasta w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl 

 UKS Chrobry Międzyzdroje  www.chrobrymiedzyzdroje.ubf.pl 
2. Sponsorzy  

 Urząd Miasta Międzyzdroje  www.miedzyzdroje.pl 

 Willa Tusia Międzyzdroje 
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3. Cel  

 popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego, 

 integrowanie środowiska, 

  promocja zdrowego stylu życia, 
4. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia 2015 roku ( piątek-sobota) na 
Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach ul. Leśna 17  

5. Uczestnictwo  
W zawodach mogą brać wszyscy chętni (z Polski i zagranicy), zrzeszeni i 
niezrzeszeni w federacjach krajowych. Wymagany jest strój i sprzęt 
sportowy zgodny z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenie o zdolności 
do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia.  

6. System rozgrywania  
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach głównych: 
piątek : 

1. Turniej Weteranów – kobiety 

 40-49 lat 

 50-59 lat 

 powyżej 60 lat 
 

2. Turniej Weteranów – mężczyźni 

 40-49 lat 

 50-59 lat 

 60-70 lat 

 70-80 lat 

 powyżej 80 lat 
 

3. Turniej gier podwójnych weteranów 

 40-50 lat  

 50-60 lat 

 Powyżej 60 lat 
 

4. Turniej gier mieszanych weteranów 

 bez podziału na kategorie 
 

sobota : 

Turniej Open Kobiet i Mężczyzn ( bez ograniczeń wiekowych ) 

Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie się co najmniej ośmiu 
uczestników. Kategorie zostaną rozegrane systemem mieszanym: turniej 



grupowy, po czym turniej główny systemem pucharowym, z grami o 3. 
miejsca. Wszystkie gry do trzech wygranych setów. Turniej zostanie 
rozegrany piłkami plastikowymi. 

7. Wstępny program  

27 sierpnia (czwartek )  

17:00 otwarcie biura zawodów. Możliwość gry na stołach (Hala Sportowa) 

28 sierpnia (piątek)  

8:15  - losowanie turnieju gier pojedynczych weteranów kobiet i mężczyzn 

9:00 – początek gier pojedynczych 

12:00 – losowanie turnieju deblowego i gier mieszanych 

13:00 – rozpoczęcie gier turnieju deblowego i gier mieszanych weteranów 

19:00 – ceremonia dekoracji 

29 sierpnia ( sobota )  

8:15 – losowanie turnieju Open kobiet i mężczyzn 

9:00 – uroczyste otwarcie zawodów 

9:15 – początek gier turnieju Open kobiet i mężczyzn 

19:00 – ceremonia dekoracji 

20:00 – impreza integracyjna  

Koszt 40 zł od osoby 

8. Zgłoszenia, rezerwacja noclegów  
Zgłoszenia wyłącznie  drogą elektroniczną na adres 
chrobrymiedzyzdroje@gmail.com, do dnia 26 sierpnia 2015 roku. W 
zgłoszeniu proszę podać rodzaj turnieju oraz kategorię wiekową (weterani). 
Dodatkowych informacji udziela Jacek Wandachowicz pod tel. 792 073 909   

Należność za wpisowe należy wpłacić zaraz po przyjeździe w biurze 
zawodów na Hali Sportowej   
 

9. Koszt wpisowego, noclegów  
Wpisowe: 60 zł –  udział w jednej kategorii 
Noclegi: we własnym zakresie 
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Wyżywienie: we własnym zakresie  ( 50 m od Hali jest możliwość wykupienia 
obiadów – Dom Wczasów Dziecięcych )  

Koszty dojazdu, noclegów , wpisowego i imprezy integracyjnej ponoszą 
zawodnicy, pozostałe koszty pokrywa Organizator.  

10. Biuro zawodów  

Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które zlokalizowane będzie w 
miejscu zawodów. Biuro czynne będzie przez całe zawody.  

11. Nagrody  
Nagrody w formie Voucherów do zrealizowania w firmie GASPORT Gdańsk   
(www.butterfly.pl) 
Wartość nagród za poszczególne miejsca :  

 
Open mężczyzn  

I miejsce -               2000 zł       

II miejsce -              1000 zł       

III miejsce  -              700 zł       

IV miejsce  -              500 zł 

miejsca V-VIII -         300 zł  

Open kobiet  

I miejsce  -             1000 zł         

II miejsce  -              700 zł         

III miejsce -              500 zł         

IV miejsce -              300 zł  

miejsca V- VIII  -      150 zł  

Kategoria Weteranów- każda kategoria wiekowa 

Mężczyźni : 

I miejsce -       300 zł 

II miejsce -      200 zł 

III miejsce  -    100 zł 

Kobiety : 

I miejsce -       300 zł 

II miejsce -      200 zł 

III miejsce -     100 zł 



 
12. Sprzęt sportowy  

Turniej zostanie rozegrany na 16 stołach Butterfly , piłeczkami plastikowymi 
*** 
 

Uwaga komunikacyjna 

W związku z remontem kapitalnym ulicy Leśnej będzie ograniczony dojazd 

samochodem do hali rozgrywania zawodów. Samochody proponujemy pozostawić 

w miejscu noclegu, lub parkować w mieście bliżej hali.   

 
 

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ! 
 

 
 

 
Za Organizatorów,  

Waldemar Witkowski 
Prezes UKS Chrobry Międzyzdroje 


