
Narodowy Dzień Tenisa Stołowego 
GLIWICE, 12 Listopada 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
1. Organizatorzy: 

Polski Związek Tenisa Stołowego, 

Śląski Związek Tenisa Stołowego, 

KTS Gliwice – partner organizacyjny. 

2. Cele: 

Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Promocja tenisa stołowego oraz jego prozdrowotnych, wychowawczych i 

edukacyjnych wartości. 

Krzewienie idei fair-play. 

3. Miejsce rozgrywek: 

Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” w Gliwicach-Łabędach, ul. Partyzantów 25,  

44-113 Gliwice. 

4. Uczestnictwo 

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. W turnieju mogą uczestniczyć 

wszyscy chętni należący do następujących kategorii wiekowych: 

U13 (urodzeni w 2009 roku i młodsi)  – bez podziału na płeć. 

U18 (urodzeni w 2004 roku i młodsi)  – bez podziału na płeć. 

Open – bez podziału na płeć – wszyscy chętni 

Amatorzy / Weterani – bez podziału na płeć – bez licencji PZTS/powyżej 40 lat 

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. 

5. System rozgrywek: 

Turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych. Organizator zastrzega 

sobie zmianę systemu rozgrywek w zależności od ilości uczestników. W zawodach 

może wziąć udział max. 200 uczestników. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia 

limitu lista zostaje zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń. 



             Zawody zostaną rozegrane na 16-20 stołach Tibhar Smash 28/R piłeczkami 

plastikowymi Tibhar 40+ SynTT NG***. 

6. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie uzupełnionej karty zgłoszeniowej 

dostępnej w zakładce KOMUNIKATY/KOMUNIKATY 2022/2023 lub dostępnej w 

AKTUALNOŚCIACH i przesłanie jej na adres email: wr@slzts.pl  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 listopada 2022 roku do godz. 12:00.  

 

Udział w turnieju jest bezpłatny. 

W czasie trwania turnieju uczestnicy otrzymają od organizatora poczęstunek (woda, 

drobne przekąski) oraz inne gadżety związane z turniejem. W czasie trwania 

zawodów na hali otwarty będzie bufet. 

7. Wstępny Ramowy program zawodów: 

830 - 930 zgłoszenia, rozgrzewka 

930  oficjalne otwarcie "Narodowego Dnia Tenisa Stołowego" 

945 - 1145 zajęcia z instruktorami, gry i zabawy ruchowe, badania sprawnościowe 
dla dzieci, szkolenie dla trenerów poczatkujących (Agata Masłowska, Jakub 
Masłowski, Tomasz Szary) 

1000 - 1200 turniej tenisa stołowego w kategorii dziecięcej U13 

1300 - 1330 spotkanie z zawodnikami Superligi i 1. Ligi Mężczyzn – pokaz tenisa 
stołowego zawodników  

1330 - 1530 zajęcia z instruktorami, gry i zabawy ruchowe, badania sprawnościowe 
dla dzieci, szkolenie dla trenerów zaawansowanych (Agata Masłowska, Jakub 
Masłowski, Tomasz Szary) 

1300 - 1530 - turniej tenisa stołowego w kategorii młodzieżowej U18 

1530 - 1600 spotkanie z zawodnikami Superligi i 1. Ligi Mężczyzn – pokaz tenisa 
stołowego zawodników  

1600 - 1800 zajęcia z instruktorami, gry i zabawy ruchowe, badania sprawnościowe 
dla dzieci (Agata Masłowska, Jakub Masłowski) 

1530 - 1800 turniej tenisa stołowego w kategorii OPEN i AMATOR/WETERAN 

1800 wręczenie nagród dla zwycięzców turniejów i oficjalne zakończenie 
"Narodowego Dnia Tenisa Stołowego" 

8. Proponowane zakwaterowanie: 

Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu zawodników. Polecane przez nas 

miejsca zakwaterowania (ilość miejsc ograniczona): 

 hotel Łabędy

ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 44-109 Gliwice  

mailto:wr@slzts.pl


tel. 32 230 09 29, email: info@hotel-labedy.pl 

 hostel Malinowski City

ul. Narutowicza 23, 44-109 Gliwice 

tel. 32 234 25 08 

 hotel Arsenal

ul. Anny Jagiellonki 68, 44-109 Gliwice 

tel. 32 734 62 78 

9. Nagrody: 

Dla zwycięzców nagrody, dyplomy i medale za uczestnictwo. Gry finałowe odbędą się 

w profesjonalnej Strefie Showcourt. Organizator przewiduje również nagrody 

rzeczowe. 

10. Biuro zawodów, kontakt, akredytacja dla prasy: 

Śląski Związek Tenisa Stołowego – e-mail: biuro@slzts.pl  

Prezes Zarządu – nr tel. 785 505 601  

Wiceprezes Zarządu Dariusz Steuer – nr tel. 607 442 978 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W 

NARODOWYM DNIU TENISA STOŁOWEGO 

W GLIWICACH 

mailto:info@hotel-labedy.pl
mailto:biuro@slzts.pl

