
 

 

 

              

                                              

                                                 ZAPRASZA  NA: 
 

 VI GRAND POWIATU GLIWICKIEGO W TENISIE STOŁOWYM  
 

 

TERMINY: 
 

I Turniej –3.IX.2017r. 

II Turniej–17.IX.2017r. 

III Turniej – 15.X.2017r. 

IV Turniej – 29.X.2017r. 

 

 

ORGANIZATORZY: 
 

Akademia Tenisa Stołowego  

Starostwo Powiatowe w Gliwicach 

Gmina Rudziniec 

 

CEL IMPREZY SPORTOWEJ: 
 

- pozyskiwanie nowych sympatyków tenisa stołowego 

- popularyzacja tenisa stołowego oraz zachęcanie młodzieży  

i rodziców do zdrowej formy spędzania wolnego czasu. 

 

MIEJSCE ZAWODÓW: 
 

Hala przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach 

ul. Gliwicka 32, 44-172 Poniszowice 

 

 

 



 

KATEGORIE WIEKOWE:  

 

  Turniej rozgrywany będzie w następujących kategoriach: 

- Kategoria A  -  MŁODZIEŻ - zawodnicy do 17 lat  i młodsi (rocznik 2000 i młodsi) 

- Kategoria B  -  SENIORZY - zawodnicy 18-39 lat (rocznik 1999 - 1978) 

- Kategoria C  -  WETERANI - zawodnicy 40 lat i starsi (rocznik 1977 i starsi) 

- Kategoria D   -  KOBIETY 

- Kategoria E    -  GRY PODWÓJNE OPEN  

- Kategoria F    -  AMATORZY (niezrzeszeni w PZTS) 

- Kategoria G  -  OPEN ( wszyscy chętni ) 

 

Można brać udział w kilku kategoriach ! 

PROGRAM ZAWODÓW : 

 

Godzina – 9.30 - rozpoczęcie gier kategorii G,D 

Godzina – 11.30 - rozpoczęcie gier kategorii B, C, F  

Godzina – 14.00 - rozpoczęcie gier kategorii A,E  

Zapisy do poszczególnych kategorii do 15 minut przed rozpoczęciem gier. 

 

UCZESTNICTWO :  

 

Mogą brać udział zawodnicy nie zrzeszeni(amatorzy) i zawodnicy z licencją PZTS bez ograniczeń. 

Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

SYSTEM TURNIEJU ; 
 

Cykl czterech turniejów kwalifikacyjnych. 

Indywidualna punktacja końcowa stworzona zostanie po odrzuceniu jednego najsłabszego rezultatu, 

biorąc pod uwagę punkty, a nie zajęte miejsce. Finałowy turniej (IV) będzie punktowany podwójnie. 

W przypadku równej ilości punktów o kolejności zawodników decydują wyższe miejsca w 

poszczególnych turniejach. 

Turnieje rozgrywane są systemem do dwóch przegranych pojedynków. Zwycięzca z lewej strony 

tabeli zajmuje trzecie miejsce. Rozgrywamy mecze o miejsca 5/6 i 7/8. W sytuacji małej ilości 

zawodników w poszczególnej kategorii, system gier zostanie zmieniony na grupowo-pucharowy lub 

grupowy. W zależności od ilości uczestników organizator zastrzega sobie zmiany w programie 

zawodów. 

 

WPISOWE : 

 

Kategorie A, B, C, D, E, F, G  – 15 zł 

Zawodnicy Akademii zwolnieni z opłat. 

 

 

 



 

 

NAGRODY : 

 

Dla pierwszych trzech zawodników/czek poszczególnych kategorii w Klasyfikacji Generalnej  

ufundowane zostaną Nagrody rzeczowe, Puchary, Medale i Dyplomy. 

W czasie turniejów rozlosowane zostaną atrakcyjne voucher’y. 

W każdym turnieju eliminacyjnym  zawodnicy z miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają medale. 

 

POZOSTAŁE ;  

 

Gramy piłkami plastykowymi! 

Zawodnicy koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie. 

Obowiązuje obuwie i strój sportowy. 

Ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje w własnym zakresie.  

Sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny zawodów i organizator. 

INFORMACJE DODATKOWE ; 

Dariusz Steuer nr. tel. 607-442-978, e-mail:  akademista@akademiats.pl 

oraz na stronie internetowej www.akademiats.pl 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Tenisa Stołowego całego 

regionu Śląskiego i nie tylko, do wzięcia udziału w  

VI Grand Prix Powiatu Gliwickiego. 

 

DOTACJA ZOSTAŁA UDZIELONA ZE ŚRODKÓW 

POWIATU GLIWICKIEGO 

mailto:akademista@akademiats.pl

