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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
I MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W PING PONGU 

GŁĘBOKIE 2016 
 
ORGANIZATOR 

GOSPODARATWO ROLNE „ALMAR” KUJAWSCY 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

WIELKOPOLSKI ZWIĄZKI TENISA STOŁOWEGO 

 
TERMIN 

09 kwiecień 2016 rok 

Rozpoczęcie zawodów: godz. 10:00 

Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach 

 
PATRONAT 

POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

WIELKOPOLSKI ZWIĄZKI TENISA STOŁOWEGO 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY 

Aleksander KUJAWSKI Prezes ALMAR Głębokie  

Tadeusz NOWAK Prezes WZTS 

Leszek HYŻYK Dyrektor Mistrzostw 

Arkadiusz ZAWADA Sędzia Główny 

 
PATRONAT MEDIALNY 

www.sportgniezno.pl  Tomasz KOSTENCKI, Roman STRUGALSKI 

 

SPONSOR STRATEGICZNY 

„ALMAR” Aleksander i Marcin KUJAWSCY GŁEBOKIE 

SPONSORZY 

BIL-CUP Szymon SIKORA POZNAŃ 

 
CEL TURNIEJU 

1. Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski w Ping Pongu. 

2. Popularyzacja Ping Ponga jako alternatywnego rodzaju tenisa stołowego.  

3. Upowszechnienie aktywnego trybu życia jako formy spędzania czasu wolnego. 



MIEJSCE 

Hala Sportowa „ALMAR” Aleksander i Marcin Kujawscy 62-265 Głębokie 1a 

 
UCZESTNICTWO 

1. Kategoria: OPEN. 

2. W turnieju mogą wziąć udział amatorzy oraz zawodniczki i zawodnicy biorący udział w 

rozgrywkach ligowych. 

3. Nie ma ograniczeń wieku oraz płci zawodników. 

 

ZGŁOSZENIA 

e-mail: arekzawada@wp.pl 

lub telefonicznie pod numerem: 602 658 605, 606 986 546 do 01.04.2016 roku 

 

Zgłoszenie zawierać musi: 

 imię i nazwisko 

 datę urodzenia 

 miejscowość zamieszkania 

 telefon kontaktowy 

 potwierdzenie przelewu opłacającego wpisowe w wysokości 25 zł 

 Dane do przelewu:  

Gospodarstwo Rolne Kujawscy Głębokie 1A  
Bank Zachodni Filia Gniezno 
Nr konta: 94 1090 2747 0000 0006 8000 1930 

 ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 01.04.2016 roku 

UWAGA: 
Organizatorzy przewidują dla każdego uczestnika imienną pamiątkę i w związku z 
tym bardzo prosimy o możliwie jak najwcześniejsze dokonywanie zgłoszeń do 
turnieju. 

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

1. Pierwsza faza turnieju zostanie rozegrana systemem grupowym. 

2. Drugiej faza systemem pucharowym. 

3. Każdy mecz rozgrywamy do dwóch wygranych setów, natomiast finały do trzech. 

4. Set wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 15 punktów. Przy stanie 14:14 wygra 

zawodnik który zdobędzie 15-ty punkt. 



5. Turniej rozgrywany jest wyłącznie rakietkami dostarczonymi przez organizatorów. 

6. Zawodnicy po zakończonym secie zmieniają strony stołu i wymieniają się rakietkami. 

7. Niedozwolone jest używanie rakietek własnych. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w zależności od  

ilości zgłoszeń. 

9. Urozmaiceniem jest przepis, że raz w meczu można zmienić kolor piłki, co 

oznacza, że gra się tzw. „double point ball". Może to zrobić serwujący, o ile nie 
zdobył w secie więcej niż 12 punktów. Jeżeli wygra tę piłkę, to dostaje 2 punkty, gdy 
przegra - przeciwnik dostaje jeden punkt. Cały mecz gra się pomarańczową piłką, a 

białą tylko „double point ball” 

 

NAGRODY 

Zawodniczki i zawodnicy którzy zajęli miejsca od 1 do 3 otrzymują nagrody rzeczowe, 

puchary, medale oraz dyplomy. 

Przewidziany jest puchar dla „Najstarszego uczestnika zawodów” 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zawody rozgrywane są zgodnie z regulaminem World Championship of Ping Pong. 

2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należeć będzie do Sędziego Głównego 

turnieju i przedstawiciela organizatora. 

3. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie NW we własnym zakresie. 

4. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas turnieju. 

6. Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy 

turnieju. 

 

KONTAKT 

Aleksander Kujawski - 602 658 605, Arek Zawada - 606 986 546 

 

SPRZĘT I CIEKAWOSTKI 

Tym, co najbardziej odróżnia nasze mistrzostwa od zwykłych tenisowych zawodów 

jest rakietka. Świetna kontrola, niezwykłe czucie piłki, przyjemna specyfika odbicia – to 

wszystko powoduje, że rakietka używana w Polish Championship of Ping Pong wyrównuje 

szanse i daje niezwykłą przyjemność gry. Zapewniamy rakietkę dla każdego 
startującego zawodnika. 



Wykonana jest z drewna, ma prosty uchwyt. Na rękojeści umieszczono logo WCPP. 

Zamiast okładzin używanych w tenisie stołowym pokryta jest papierem ściernym o drobnej 

ziarnistości. 

Podczas rozgrywanych w 2011 roku  w Las Vegas pierwszych finałów WCPP deska 

oklejona była papierem w kolorze czarnym. W następnych latach kolor ten zmieniono na 

niebieski i od tego czasu niebieska rakietka stała się symbolem World Championhip of 

Ping Pong. 

Zgodnie z zasadami gry ustalonymi  przez twórców WCPP, podczas eliminacji  
i finałów Mistrzostw Świata wszyscy zawodnicy grają wyłącznie rakietkami 

dostarczonymi przez organizatorów. Od kilku lat można kupić takie rakietki zamawiając 

je przez internet, jednak granie własnymi deskami podczas Mistrzostw jest 
zakazane. 

Fred Dove, ojciec tej odmiany tenisa stołowego, zauważył, że podczas kontaktu 

ping pongowej deski z piłką tarcie jest bardzo małe. Analizy wideo wykazały, że rotacja 

piłki zagranej tym rodzajem rakietki stanowi zaledwie 2 procent rotacji występującej  
w tradycyjnym tenisie stołowym. Bardzo mała rotacja piłki, nadawana podczas 

uderzenia rakietką pokrytą papierem ściernym, stawia  przed zawodnikami nowe 

wyzwania. 

Rozgrywki z użyciem niebieskiej rakietki stały się bardziej atrakcyjne również dla 

widzów. Dzięki swojej specyfice deska jest odpowiednia zarówno dla zawodników 

ofensywnych, jak i dla tych, którzy grają bardziej obronnie. Widowiskowość tego sportu 

powoduje, że zawody Ping Ponga budzą o wiele większe emocje od turniejów tenisa 

stołowego – widać to zarówno po oprawie medialnej Mistrzostw Świata, jak i po reakcjach 

widzów na każdym z ping pongowych turniejów. Dużo gry defensywnej, dłuższe wymiany, 

piłki grane często z dala od stołu – to wszystko sprawia, że zawody staja się o wiele 

ciekawsze dla obserwatorów. 

Ping Pong jest sportem młodym – wszystko zaczęło się cztery lata temu, w USA. 

Od tego czasu dyscyplina ta rozwija się bardzo dynamicznie, w 2016 roku w Londynie 

odbędą się piąte już Mistrzostwa Świata, w których wezmą udział zawodnicy z kilku 

kontynentów i kilkudziesięciu krajów, w tym również z Polski.  

Organizator i pomysłodawca imprezy Barry Hearn powiedział: "Nie jestem fanem 

rakietki z okładziną i nie jestem również fanem gry rotacyjnej. Gra trzydzieści lat temu była 

ciekawsza, wtedy grano „twardą deską”. Dzisiejszy, nowoczesny tenis stołowy jest zbyt 

szybki i trudny w odbiorze. Dlatego myślę, że musimy wrócić do dawnego tenisa, aby 

ponownie poczuć tę atmosferę”. 



Ciekawostką jest, że chińscy tenisiści stołowi, którzy w 2011 roku stanowili 

czołówkę rankingu światowego, zbojkotowali zawody uważając je za stratę czasu…. 

 

MAPKA DOJAZDU Z GNIEZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPKA DOJAZDU Z POZNANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPONSORZY 
 

 
 
 

ALMAR GOSPODARSTWO ROLNE KUJAWSCY, GŁĘBOKIE GMINA KISZKOWO 
 

 Aleksander KUJAWSKI były sportowiec, 10-boista w latach 1966/67, zawodnik 
ORKANA Poznań, pasjonat tenisa stołowego, Prezes Firmy ALMAR Głębokie w gminie 
Kiszkowo, a jednocześnie zawodnik amatorskiego zespołu o tej samej nazwie, który działa od 
wielu lat. 

Człowiek, który z własnej inicjatywy i zaangażowania finansowego oraz ogromnej pasji 
do tenisa stołowego, nieopodal 20 km od Gniezna w miejscowości Głębokie, zaadaptował 
ogromne pomieszczenie gospodarcze na profesjonalną halę sportową przystosowaną do 
rozgrywek oraz treningów w tenisa stołowego. Uroczyste otwarcie hali nastąpiło 26 kwietnia 
2014 roku. Hala wyposażona jest w osiem wysokiej klasy stołów tenisowych.  
Pan Kujawski opracował także coroczny Plan – Kalendarz zawodów tenisowych, który od 
kilku dobrych lat wspaniale się realizuje. W roku 2015 odbyła się już IX edycja tenisowego 
Grand Prix Głębokiego. Przeprowadzono XII turniejów indywidualnych Grand Prix, turnieje 
dla dzieci, turniej wyzwolenia oraz turnieje dla firm współpracujących z Gospodarstwem 
Rolnym Pana Kujawskiego. Do Głębokiego zjeżdżają zawodnicy z Poznania, Gniezna, Mogilna, 
Trzemeszna, Suchego Lasu, Kórnika, Wrześni, którzy zostają podzieleni na poszczególne 
kategorie (do 40 lat, 41-50 lat, 51-60 lat i pow. 60 lat). Podział ten wydaje się słuszny ze 
względu na sporą różnicę wieku pomiędzy grającymi. Turniej od lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem i stoi na bardzo wysokim poziomie, a każdorazowo w zawodach bierze 
udział ponad 50 zawodników – mówi pan Aleksander Kujawski. Pan Aleksander także bardzo 
wydatnie wspiera MKS Tenisa Stołowego Wartę Oborniki. 
Hala jest otwarta dla wszystkich chętnych zawodników, którzy mają ochotę 
potrenować we wspaniałej atmosferze na profesjonalnej hali i sprzęcie, a w przerwie 
można wypić kawkę w towarzystwie pana Olka. Gratuluję pomysłu oraz inicjatywy 
wspierania tenisa stołowego. 

 
BIL - CUP 

Firma BIL-CUP jest już od ponad 20 lat partnerem oraz dostawcą trofeów sportowych i 
okolicznościowych w Wielkopolsce.  Współpracujemy z lokalnymi związkami 
sportowymi. Byliśmy wieloletnim dostawcą trofeów dla Wielkopolskiego Związku Tenisa 
Stołowego i klubów tenisowych. Naszymi klientami są także korporacje, kluby sportowe, 
szkoły i urzędy. 

Od zawsze stawiamy na bogatą, zrównoważoną cenowo ofertę w której każdy znajdzie 
odpowiedni produkt pośród pucharów, statuetek, dyplomów, medali i upominków. Dzięki 
negocjacjom, które prowadzimy ze stałymi odbiorcami warunki naszej oferty są zawsze 
dostosowane i zadowalające dla obu stron. 
Nasze atuty to doświadczenie, stała od lat kadra i szeroki wybór ciągle poszerzany o nowe 

pozycje dzięki poszukiwaniom nowych wzorów na europejskich targach branżowych. 
Zapraszamy na nasza stronę www.puchary-poznan.pl i do kontaktu tel. 61 866-77-88 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BIL-CUP ul. Gąsiorowskich 3 , 60-703 Poznań 

 
 
 
 
 
 
 
 



MIENNA LISTA ZGŁOSZEŃ 
DO I MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI W PING PONGU 

 

Lp. Imię, nazwisko 
Data 

urodzenia 
Miejsce 

zamieszkania 

Seria i nr 
dowodu 

osobistego 

Adres 
e-mail 

Telefon 

1.       

2.       

3.       

 

 
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach 

sportowych organizowanych przez Gospodarstwo Rolne ALMAR oraz Wielkopolski 

Związek Tenisa Stołowego, które odbędą się w dniu 09.04.2016 roku pod nazwą  

I MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W PING PONGU w Głębokim, oraz, że startuję  

w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że 

zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminów zawodów i obiektów, na których one 

się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) zawartych w powyższym oświadczeniu oraz wykorzystania 
wizerunku przez Gospodarstwo Rolne ALMAR, PZTS w Warszawie oraz WZTS w Poznaniu, Sportgniezno  
w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć  
i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych 
 

 

 

…………………………………… 

(data i czytelny podpis) 

 


