
       
 

                                                                                     
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki   Gmina Krzyż Wlkp.                                                                                                       WZTS                                    PZTS 

        

KOMUNIKAT I MEMORIAŁU  

SZYMONA CZERWIŃSKIEGO 
W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM 

 

  

  I. CEL 
Uczczenie pamięci Szymona Czerwińskiego poprzez: 

 Popularyzacja tenisa stołowego 

 Wyłonienie najlepszych zawodników  

 Integracja społeczna i lokalna 

 Propagowanie zdrowego stylu życia 
 

II  ORGANIZATOR 
Stowarzyszenie LZS Kuźnica Żelichowska  
Komitet organizacyjny: 

 Jan Moder  - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 Milena Uchmanowicz – Sędzia Główny 

 Stanisław Pyrz – Wiceprezes Stowarzyszenia LZS Kuźnica Żelichowska 

 Andrzej Lemieszka  - obsługa komputerowa  

 

III  FUNDATOR - NAGRODY 
 Firma LECHNAR 

 
 

Łączna wartość nagród 10500 zł. Nagrody dotyczą 
każdej kategorii 

 1 MIEJSCE – 2000 zł 

 2 MIEJSCE – 1000 zł 

 3 MIEJSCE – 500 zł 
 

IV  TERMIN I MIEJSCE 
 31.10.2021 r.- niedziela godz. 10.00, Hala sportowa przy Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.  ul. 

Sienkiewicza 1 

V SYSTEM   ROZGRYWEK 
 Kategorie:  - „Młodzi”(1982 i młodsi) 

                             - „Weterani”(1981-1962) 
           - „Nestorzy” (1961 i starsi) 

 Eliminacje do turnieju Głównego w grupach (gra do 2 wygranych setów). 

 Turniej Główny - System do dwóch porażek z grą o drugie miejsce od tyłu tabeli. Gramy o 
każde miejsce (gra do 3 wygranych setów). 

 Rozstawienie zawodników do Turnieju na podstawie rankingu ogólnopolskiego seniorów 
PZTS. 



 Ilość kwalifikowanych zawodników wychodzących z grupy ustala organizator na podstawie 
ilości zgłoszeń. 

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

 

VI   WPISOWE   I   ZGŁOSZENIA 
  Wpisowe 30 zł. od osoby  

 W celu otrzymania faktury za wpisowe prosimy o przesłanie wymaganych 
informacji na adres e-mail: lemo76@wp.pl 

 zgłoszenia tylko elektronicznie należy przesyłać na adres: lemo76@wp.pl  
do dnia 29.10.2021 r. do godz. 20.00 (w zgłoszeniu należy podać informacje 
używając wzoru z poniższej tabeli: 
Lp. Nazwisko i imię Miejscowość Rok urodzenia 

    

 

 informacje o turnieju pod nr tel. 693713521 

 
 

VII   SPRZEĘT SPORTOWY  
 Turnieje zostaną rozegrane na 16-20  stołach, piłeczkami ANDRO ***+ 

 

VIII  PATRONAT  
 Polski Związek Tenisa Stołowego 

 Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego 

 Lubuski Związek Tenisa Stołowego 

 Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. Pan Jarosław Libera 
 

IX  KWESTIONARIUSZ SANITARNY  
Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są 
zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie 
ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. Link do 
ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx  
 

X     UWAGI KOŃCOWE 
 W holu Hali sportowej będzie otwarty bufet przez cały czas trwania turnieju. 

 Za wynikłe kontuzje i wypadki podczas trwania Memoriału organizator nie ponosi 
odpowiedzialności 

 Zawodnicy biorący udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie 

 Za rzeczy osobiste i wartościowe pozostawione na Hali Sportowej organizator nie ponosi 
odpowiedzialności 

 Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej 
 

XI    POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 
 

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZTS, a prawo do interpretacji i zmiany 
regulaminu zastrzegają sobie organizatorzy. 

 

 

                                       Serdecznie zapraszamy 
             Organizatorzy 
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