
              

 

V MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
 

 o PUCHAR PZTS 

 

                               Luboń, 21 sierpnia  2022 roku 

 

                     KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1. Organizatorzy: 
- Polski Związek Tenisa Stołowego 
- Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego 
- LOSiR Luboń 
- LKTS Luboń 
 

2. Cel: 
- Popularyzacja tenisa stołowego; 
- Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży; 
- Promocja Miasta Luboń oraz Województwa Wielkopolskiego ; 
 

3. Termin i miejsce rozgrywek: 
21.08.2022r. 
Hala Sportowa LOSiR  ul. H. Kołłątaja 1 Luboń 
 

4. Patronat : 
 
- Burmistrz Lubonia – Małgorzata Machalska 
 

5. Uczestnictwo 
- rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych dziewczęta i chłopcy 
osobno:   MŁODZIK: 2010 i młodsi,  KADET 2008-2009, JUNIOR 2004-2007 
- wymagane są aktualne badanie lekarskie lub zgoda rodziców z oświadczeniem o braku 
przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument stwierdzający tożsamość 
- w zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież zrzeszeni i niezrzeszeni, posiadający 
licencję PZTS lub bez licencji. 
- nie przewiduje się pobierania wpisowego do zawodów 
 

6. System rozgrywek 
System rozgrywek  dostosowany do liczby uczestników w poszczególnych kategoriach. 
Zawody rozegrane zostaną na 16 stołach firmy Donic Person 25, 
piłeczkami Tibhar  Syntt  40+ 
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. 
 

7. Zgłoszenia 



Zgłoszenia na odpowiednim formularzu („Form_zgł_J” – juniorzy,  „Form_zgł_K” – kadeci, 
„Form_zgł_M – młodzicy)” przesyłać do 19 sierpnia na adres :  
jacek.drygas@poczta.onet.pl .  
Instrukcja wypełnienia formularza jest do pobrania pod linkiem: 
https://drive.google.com/file/d/1Zx_tKRbCxXqN7xpuEw2WPiB7cLX6tZXX/view?usp=s
haring 
 

Weryfikacja zgłoszeń odbędzie się  w dniu zawodów w godzinach 9:30 – 10:15, w biurze 
zawodów na hali. Istnieje też możliwość zgłoszeń na miejscu !. 
 

8. Ramowy program zawodów: 
- godz. 9:30 – 10.45 – rozgrzewka 
- godz. 10.45 uroczyste otwarcie  
- godz. 11:00 – ok. 17.30 gry turniejowe 
- dekoracje odbędą się po zakończonych grach w poszczególnych kategoriach 
 

9. Nagrody: 
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1, 2, 3-4 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe                   
 

10. Wyżywienie : 
- każdy uczestnik otrzyma darmowy posiłek (obiad)  
 

11. Dyrektor zawodów: 
- Tadeusz Nowak 
tel. 601 584 828,         wielkopolski@pzts.pl 
 

12. Sędzia główny / obsługa komputerowa 
- Zbigniew Gliniany 
- Jacek Drygas 

 

                                                                       
                                                                                                                         

 

  

Turniej dofinansowany przez:            
 

Patronat  
Honorowy:                 
 

Sponsorzy:         

Patroni Medialni:                         
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