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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY                                                                                                
I  Ogólnopolskiego Rodzinnego Festiwalu Tenisa Stołowego  

o Puchar Ministra Sportu i Turystyki 
Kraśnik 8 kwietnia 2017r. (sobota) 

 

1. Organizator: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Miasto Kraśnik, Zespół Placówek Oświatowych nr 2                         

w Kraśniku, Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka" Kraśnik. 

2. Termin i miejsce: 8 kwietnia 2017 roku (sobota) Hala sportowa Zespołu Placówek 

Oświatowych nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10. 

3. Cel imprezy: 

- inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie,  

- tworzenie warunków rodzinom do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

- promowanie wolontariatu sportowego. 

4. Uczestnictwo: 

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony                                        

w następujących kategoriach wiekowych: 

- I kategoria: dzieci do lat 13 + rodzic/babcia/dziadek, 

- II kategoria: młodzież od 14 – 21 lat + rodzic/babcia/dziadek. 

Dzieci do lat 13 uznaje się jako te, które urodziły się w roku 2003 i wyżej, a do lat 21 w 1995 r. 

i wyżej. 

5. Program turnieju:  

8 kwietnia 2017 rok 

9.00-9.45 - weryfikacja uczestników 

10.00 - uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli MSiT i Miasta Kraśnik 

10.30 - 15.45 - rozegranie turnieju w I kategorii wiekowej 

10.30 - 15.45 - rozegranie turnieju w II kategorii wiekowej 

16.00 - ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów, medali i dyplomów, podziękowania 

16.30 - oficjalne zakończenie turnieju 

6. Zgłoszenia:   

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są do dnia 4 kwietnia 2017 roku za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: artek.domanski@wp.pl  

 W przypadku przekroczenia limitu startujących (48 rodzin) decydować będzie kolejność 

zgłoszeń.  

7. Koordynator zawodów: 

- Artur Domański, tel. 609182418. 
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8. Zasady gry: 

- drużyna składa się z dziecka i z rodzica bądź babci lub dziadka, 

- zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez 

Polski Związek Tenisa Stołowego, 

- mecz pomiędzy drużynami polega na rozegraniu dwóch pojedynków: pomiędzy 

rodzicami/babciami/dziadkami i pomiędzy dziećmi, a w przypadku remisu decyduje gra 

deblowa. 

9. System rozgrywek: 

Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmie Sędzia Główny w zależności od ilości 

uczestników i możliwości organizacyjnych (system do dwóch przegranych lub grupowo - 

pucharowy). 

10. Nagrody: 

- za zajęcie miejsc  1- 4 w I i II kategorii okazałe puchary, medale i dyplomy, 

- dla wszystkich rodzin, które uplasowały się poza podium przewidziane są pamiątkowe 

puchary i dyplomy uczestnictwa. 

11. Wyżywienie:  

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem. 

12. Sprawy finansowe:  

Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,             

Miasta Kraśnik oraz ze środków SKTS „Dwójka” Kraśnik. Organizator nie ubezpiecza 

uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane. 

13. Sprzęt sportowy:  

Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach Butterfly Octet, piłeczki białe. 

14. Sprawy różne: 

- organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez dziecko lub 

rodzica/babcię/dziadka w trakcie trwania turnieju,  

- obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne (płaska, jasna podeszwa), 

- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego turnieju                               

i przedstawiciela organizatora. 

 

 

 

 

 

 


