
 

SPÓJNIA WARSZAWA OPEN 
Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy 

 

6 września (niedziela) 2015 roku - Warszawa 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

1. Organizator: 

KS SPÓJNIA Warszawa      www.spojniawarszawa.pl  
 

2. Partnerzy: 
Polski Związek Tenisa Stołowego     www.pzts.pl  

Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego    www.mzts.pl  

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy    www.zoliborz.org.pl  

 

Patroni medialni:  
Portal Informacyjny o Tenisie Stołowym    www.tenisstołowy.com.pl 

Portal Polish Table Tennis                 https://www.facebook.com/pttpolska?fref=ts 

 

 

 

SPONSORZY:   

 

 

 

 

 

 



3. Termin i miejsce: 

6.09.2015 - godz. 8:00: turniej eliminacyjny (do 2. ligi włącznie), godz. 13:00: turniej OPEN 

Hala KS SPÓJNIA Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2  

4. Cel rozgrywania : 

- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej 

5. Uczestnictwo i sposób rozgrywania: 

Zawody SPÓJNIA WARSZAWA OPEN będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS 
na sezon 2015/16 

Uwaga: Pierwszeństwo startu w kategorii Open mają zawodnicy sklasyfikowani najwyżej w 
Ogólnopolskim rankingu Seniorów po sezonie 2014/2015. Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmiany systemu rozgrywek w zależności od liczby startujących osób oraz do przyznawania tzw. 
"dzikich kart" do startu w kategorii Open. 

6. Program zawodów: 

3 września 2015 roku (czwartek) 

godz. 21:00 zamknięcie list startowych 

godz. 24:00   opublikowanie na stronie www.wr.pzts.pl www.mzts.pl www.agamar.pl/ts 
www.spojniawarszawa.pl tabel turniejowych 

6 września 2015 roku (niedziela) 

godz. 08:00 turniej ELIMINACYJNY (do 2. ligi włącznie) rozgrywany systemem grupowo-
pucharowym w celu wyłonienia 4 najlepszych zawodników awansujących do 
turnieju OPEN (losowanie bez rozstawienia) 

godz. 12:50   ceremonia otwarcia zawodów SPÓJNIA WARSZAWA OPEN  

godz. 13:00   turniej OPEN rozgrywany systemem grupowo-pucharowym w celu 
wyłonienia najlepszego zawodnika zawodów SPÓJNIA WARSZAWA OPEN z 
udziałem 48 zawodników (w tym 4 najlepszych z turnieju eliminacyjnego) 
rozstawionych na podstawie końcowego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorów 
w sezonie 2014/2015 

godz. 18:30   ceremonia zakończenia zawodów i wręczenie nagród w turnieju OPEN 

godz. 18:00   GRILL PARTY 

 

Zawody będą rozgrywane na 8  stołach DONIC PERSSON, piłeczkami plastikowymi *** 

 
 
 

7. Zgłoszenia : 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 3 
września 2015 roku do godz. 21:00: 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek PZTS Marek PRZYBYŁOWICZ 
e-mail: marek.przybylowicz@pzts.pl  tel. 607 922 249 

 

 

http://www.agamar.pl/ts
http://www.spojniawarszawa.pl/


8. Sprawy finansowe: 

Wpisowe w wysokości: turniej eliminacyjny - 20 zł, turniej OPEN - 30 zł należy opłacić w dniu 
rozgrywania zawodów - przed rozpoczęciem danej kategorii. 

 

Uwaga:  Z racji wielu nieobecności osób, które wcześniej zgłosiły się do turnieju w pierwszej 
         edycji Spójnia Warszawa Open organizatorzy ostrzegają, że zgłoszenie i brak       
         przyjazdu bez wcześniejszego komunikatu potwierdzonego przyczyną braku     
         możliwości wystąpienia może skutkować brakiem możliwości startu w kolejnych    
          edycjach Spójnia Warszawa Open. Jest to spowodowane sprawami organizacyjnymi, 
         które uniemożliwiają sprawny i sprawiedliwy przebieg turnieju, jeśli wiele osób nie 
         pojawi się na sali.  

9. Nagrody:  

- 4 najlepsi zawodnicy w turnieju Eliminacyjnym otrzymają nagrody rzeczowe; 

- 4 najlepsi zawodnicy w turnieju OPEN otrzymają nagrody pieniężne: 

1. miejsce  - 3000 zł 
2. miejsce  - 2000 zł 
3. miejsce  -  1000 zł 
4. miejsce  -    500 zł 

10. Atrakcje: 

Po zakończeniu zawodów organizatorzy zapraszają na GRILL PARTY. 

 

Organizatorzy: 

Krzysztof STĘPIEŃ tel. kom. 602 218 339 

Piotr KONICZUK tel. kom. 606 378 300 

 


