
  
  

 

 

 

  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego 

Memoriał im. Anżeliki Sowy 

1. Organizatorzy:  

 Miejski Klub Sportowy „ROKITA” Brzeg Dolny, 

 Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego, 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym. 

 

2. Miejsce:  

hala im. Andrzeja Grubby w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 8.  

 

3. Cel rozgrywania:  

 uczczenie pamięci Anżeliki Sowy – przedwcześnie i tragicznie zmarłej zawodniczki MKS ROKITA Brzeg 

Dolny  

 popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży 

 

4. Uczestnictwo:  

Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych: 

 Młodziczki(-cy) – urodzeni w roku 2009 i młodsi 

 Kadetki(-ci) – urodzeni w latach 2007-2008 

Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w 

książeczce/karcie zdrowia.  

5. Aktualne zasady bezpieczeństwa  

W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19 i możliwą 

zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów.  

6. 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 o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx 5.  

7. System rozgrywania:  

Zawody będą przeprowadzone w zależności od liczby zgłoszeń. 

Przewidywane jest przeprowadzenie turnieju systemem grupowo-pucharowym a każdy z uczestników 

rozegra minimum 3 gry.  

Rozstawienie do turnieju dokonane będzie na podstawie ogólnopolskiego rankingu po 3. GPP młodzików 

i 3 GPP kadetów w sezonie 2021/2022.  
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8. Program zawodów  - 19 marca 2022 (sobota) 

 

9.00 – 10.30 – rozgrzewka 

10.30-10.40 -  wspomnienie o Anżelice Sowy – tragicznie zmarłej zawodniczce MKS ROKITA Brzeg Dolny 

10.40 – 16.30 – gry turniejowe 

ok. 16.40 – wręczenie nagród 

 

9. Zgłoszenia, wpisowe:  

Zgłoszenia do turnieju proszę dokonywać na adres e-mail: wladyslaw.chrabaszcz@brzegdolny.pl  do dnia 18 

marca 2022 do godziny 18.00 . Istnieje możliwość dopuszczenia kilku pojedynczych zgłoszeń do turnieju również 

w dniu zawodów do godziny 9.30. W tytule zgłoszenia proszę podać treść: Memoriał im. Anżeliki Sowa 

Wpłata wpisowego w wysokości 5 zł od osoby dokonywana będzie na miejscu u organizatorów i w całości 

przeznaczona będzie na zakup wieńca (kwiatów) na grób Anżeliki. 

10. Nagrody:  

Za miejsca 1-4 w każdej kategorii przewidywane są puchary, dyplomy, vouchery do sklepu AgaSport i nagrody 

rzeczowe. Za miejsca 5-8 przewidywane są dyplomy, vouchery do sklepu AgaSport i nagrody rzeczowe.  

Pula nagród wynosi obecnie ponad 4000 zł i wciąż rośnie dzięki hojności kolejnych naszych darczyńców.  

 

11. Nasi darczyńcy i sponsorzy: 

 Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie; 

 Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu; 

 Uczniowski Klub Sportowy Wielopole Skrzyńskie; 

 AgaSport – dystrybutor sprzętu do tenisa stołowego, 

 MIVIENA  sp. z o.o. -  internetowy sklep z oświetleniem; 

 Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego; 

 Gmina Brzeg Dolny; 

 Dziesiątki indywidualnych darczyńców z całej Polski, którzy pragnęli w tym miejscu pozostać anonimowi 

 

Niech pingpongowa Moc będzie z Nami 

Za organizatorów 

Marek Chrabąszcz 
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