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FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO 

BIERZWNIK, 3 GRUDNIA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
1. Organizatorzy 

• Polski Związek Tenisa Stołowego 

• Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Bierzwniku 

• Gmina Bierzwnik 

• UKS ISKRA Łasko 

• LUKS ARABESKA Pławno 

• Starostwo Powiatowe w Choszcznie 

2. Sponsorzy i partnerzy 

• Enea S.A. – Sponsor Generalny Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

• Tibhar 

• Przegląd Sportowy 

3. Cele 
• upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

• popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do uprawiania w każdym wieku 

• stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym 

 

4. Miejsce rozgrywek 

Wydarzenie odbędzie się w hali sportowej GCSiR w Bierzwniku, ul. Szkolna 17, 73-240 Bierzwnik. 

5. Uczestnictwo 

W turnieju uczestniczyć mogą wszyscy chętni. Turniej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych: 

• skrzatki i skrzaty - ur. 2014 i młodsi 

• żaczki i żaki - ur. 2012-2013 

• młodziczki i młodzicy - ur. 2010-2011 

•  kadetki i kadeci - ur. 2008-2009 

6. Zapisy 

Zgłoszenia należy dokonać do 30 listopada 2022 roku (środa) do godz. 20:00: 

na adres e-mail: GCSiRBierzwnik@gmail.com  

lub telefonicznie tel. 603 790 725 (Włodzimierz Wajda) 

7. System rozgrywania 

Zawody przeprowadzone będą wyłącznie w grach indywidualnych zgodnie z przepisami Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmie Sędzia Główny przed 
zawodami, w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych. Rozstawienie na podstawie 
Ogólnopolskich List Rankingowych na sezon 2022/2023 na dzień 30 listopada 2022 r. Zawody zostaną 
rozegrane na 12 stołach Tibhar Smash 28, piłeczkami plastikowymi Tibhar 40+ NG*. 
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GCSiR – Włodzimierz Wajda. 

8. Imprezy towarzyszące 

• pokaz tenisa stołowego, przykładowy trening; prowadzący Wang Zeng Yi, 

• turniej wiedzy o tenisie stołowym 

• XIII Mistrzostwa Gminy Bierzwnik w Tenisie Stołowym im. B. Wydmuch  
mężczyźni:   
grupa I - do 50 lat 

grupa II - powyżej 50 lat 
grupa III - zwodnicy  z terenu Gminy Bierzwnik 

9. Zapisy 

Zgłoszenia należy dokonać do 30 listopada 2022 roku (środa) do godz. 20:00: 

• na adres e-mail: GCSiRBierzwnik@gmail.com  

• lub telefonicznie tel. 603 790 725 (Włodzimierz Wajda) 

10. Program wydarzenia 

9:30 - 10:30 - przyjazd zawodników, rozgrzewka 

10:30 - otwarcie Festiwalu Tenisa Stołowego 

10:40 - 12:40  - Wang Zeng Yi zawodnik KS AZS AWFiS Balta Gdańsk pokaz tenisa stołowego 

11:40 -  turniej zasadniczy dla dzieci i młodzieży 

16:40 - wręczenie nagród dla zwycięzców i zakończenie Festiwalu Tenia Stołowego 

18:30 - Mistrzostwa Gminy Bierzwnik w Tenisie Stołowym 

21:00 - zakończenie Mistrzostw, wręczenie nagród 

11. Postanowienia końcowe 

• Uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne). 

• Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz fair play. 

• Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, uprzednio wypisując zgodę lub 
przedstawiając zgodę rodziców i oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu. 

• Biorąc udział w turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, 
komunikat z imprezy). 

• Uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody 
w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia. 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub 
wypadki losowe poniesione przez uczestników. 

• Dojazd, ewentualne ubezpieczenie oraz badania lekarskie spoczywają na uczestnikach rozgrywek. 

• Szatnie traktujemy jedynie jako przebieralnie, za rzeczy wartościowe pozostawione  
w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

• Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami sanitarnymi 

• Wyniki zawodów oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej GCSiR i Gminy 
Bierzwnik.                  


