40 lat Klubu TKKF „RELAKS”
Zapraszamy na turnieje tenisa stołowego.
Informujemy, że Klub Rekreacyjno-Sprtowy TKKF Relaks w Wodzisławiu Śląskim przy
współpracy z Urzędem Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Dyrekcją Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 7 w ramach realizacji zadania „współzawodnictwo, formą rekreacji
sportowej” organizuje:
I

–

Turniej

tenisa

stołowego

z

okazji

40-Lecia

powstania

klubu.

Turniej odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Wodzisławiu Śląskim na hali
sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ulicy 26 Marca. Początek turnieju
planowany jest na godzinę 10.00. Zapisy uczestników przyjmowane będą przez organizatorów
do godziny 9.45 a także w dniach poprzedzających turniej na adres e-mail:
tkkf.relaks@gmail.com”. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii turnieju
uhonorowani zostaną zgodnie z zapisami regulaminowymi, ponadto każdy uczestnik turnieju
otrzyma od organizatorów drobny upominek upamiętniający 40 lecie powstania klubu oraz
poczęstunek w formie napoju chłodzącego i batonika.
II – XXVIII Grand Prix Wodzisławia Śląskiego w tenisie stołowym.
Zawody składają się z czterech turniejów, z których pierwszy odbędzie się w dniu
26 maja 2018 r. a drugi w dniu 23 czerwca 2018 r. Kolejne dwa turnieje kończące
Grand Prix odbędą się w miesiącach wrześniu i październiku 2018 r. (uszczegółowienie
terminów jesiennych Grand Prix nastąpi po ich uzgodnieniu). Turnieje zorganizowane zostaną
na hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy
26 Marca. Początek turniejów planowany jest każdorazowo na godzinę 10.00.
Zapisy uczestników przyjmowane będą przez organizatorów do godziny 9.45 a także w dniach
poprzedzających turnieje na adres e-mail: „tkkf.relaks@gmail.com”. Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w każdej kategorii uhonorowani zostaną zgodnie z zapisami
regulaminowymi, ponadto każdy uczestnik turnieju otrzyma od organizatorów poczęstunek
w formie napoju chłodzącego i batonika.
W każdyn z planowanych wyżej turniejów organizatorzy zapewniają grę na 9-ciu
stołach w n/w kategoriach wiekowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Kategoria I – młodzież do 18 lat (rocznik 2000 i młodsi)
- Kategoria II - od 19 do 45 lat (rocznik 1999 do 1973)
– Kategoria III - od 46 do 65 lat (rocznik 1972 do 1953)
– Kategoria IV - 66 lat i pow. (rocznik 1952 i starsi)
– Kategoria V – kobiet (bez ograniczeń wiekowych)
– Kategoria VI - Open
– Kategoria VII – mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego

W turniejach mogą brać udział zawodnicy niezrzeszeni (amatorzy) i zawodnicy
z licencją PZTS do III ligi włącznie.
Cel turniejów:
Popularyzacja tenisa stołowego, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
i zdrowej, sportowej rywalizacji, a także promocja miasta Wodzisławia Śląskiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w turniejach a także do kibicowania
uczestnikom gier.
Prosimy o wpisanie turniejów organizowanych przez wodzisławski Klub TKKF Relaks
do prowadzonych kalendarzy rozgrywek i imprez rekreacyjno-sportowych.
- Organizatorzy -

