
Finał Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” MTKKF w tenisie stołowym 
I. 1. W dniu 23 listopada (niedziela) br., w małej hali 

sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A, 

odbędzie się Finał Cyklu Otwartych Turniejów „Grand 

Prix” MTKKF w tenisie stołowym pn. Cztery Pory Roku. 

Zgodnie z Regulaminem mogą w nim uczestniczyć: 

- dzieci, młodzież i dorośli (kobiety i mężczyźni) 

niezrzeszeni w PZTS, 

- czynni zawodnicy IV, V Ligi PZTS bez względu na wiek, 

- zawodnicy III Ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia, 

- byli zawodnicy I, II, III Ligi PZTS, którzy nie uczestniczą 

w rozgrywkach PZTS od stycznia 2013 roku.  

2. Wpisowe do zawodów dla dzieci i młodzieży do lat 

15 wynosi 7 zł, a dla dorosłych 12 zł. W deblu opłata 

wynosi 24 zł od pary, lub 20 zł (w przypadku debli 

„open” - z równoczesnym udziałem dzieci i młodzieży). 

3. W przypadku udziału w Turnieju organizowanych 

grup młodzieżowych z klubów sportowych lub Ognisk 

TKKF – od pięciu osób wzwyż - wpisowe do Turnieju 

wynosić będzie tylko 5 zł od osoby. 

4. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe. 

5. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne badania 

lekarskie, albo podpisać oświadczenie o stanie 

zdrowia, a dzieci i młodzież do lat 18 winni mieć zgodę 

rodziców lub opiekunów na udział w Turnieju na 

formularzach wg załączonych wzorów. 

II. W grach indywidualnych zawody odbędą się w nw. 

kategoriach i grupach wiekowych: 

1. Mężczyźni: do lat 10 (ur. w roku 204 i młodsi), 

- 11-15 lat ( ur. w latach 2003 -1999), 

- 16 – 59 lat (ur. w latach 1998 – 1955), 

- 60 lat i starsi (ur. w latach 1954 i starsi).  

2. Kobiety: do lat 10, 11-15 lat oraz powyżej 15 lat. 
III. W każdej z kategorii i grup wiekowych trzech 

najlepszych zawodników zostanie nagrodzonych 

dyplomami, pucharami albo nagrodami rzeczowymi, 

w zależności od możliwości finansowych Organizatora. 

Ponadto nagrodzeni zostaną najmłodszy i najstarszy 

zawodnik oraz trzy najliczniejsze ekipy w klasyfikacji 

zespołowej. Pozostałe szczegóły Turnieju uwzględnia 

Regulamin Ramowy Cyklu Otwartych turniejów „Grand 

Prix” MTKKF ( w załączeniu).  

 IV. Zapisy do Turnieju w dniu zawodów, w godz. 8.15 

– 9.00 lub telefonicznie: 12  633-26-62, kom. 

515.182.228. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.30. 

 
„Grand Prix” MTKKF - Zima 2014  

w tenisie stołowym 
 

Zarząd Wojewódzki MTKKF uprzejmie informuje 
i bardzo przeprasza wszystkich zainteresowanych, że 
z przyczyn organizacyjnych, związanych 
z zabezpieczeniem hali sportowej, ostatni w roku 2014 
Turniej Tenisa Stołowego z cyklu „Grand Prix” 
MTKKF – „Zima 2014”, został przeniesiony z dnia 
6 grudnia na dzień 13 grudnia 2014 roku. Jak zwykle 
zawody odbędą się w małej hali sportowej KS 
„Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie. 
Rozpoczęcie zawodów o godz. 9.15. W Turnieju mogą 
uczestniczyć osoby, zgodnie z zapisem Regulaminu 

Cyklu Otwartych 
Turniejów „Grand Prix” 
MTKKF w tenisie 
stołowym.  

* 

Uwaga! W dniu 6 

grudnia br., w sali 
sportowej Zespołu Szkół Zawodowych HTS na os. 
Złota Jesień 2 w Krakowie - Nowej Hucie, Zarząd 
hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland S.A. 
organizuje Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla 

młodzieży i dorosłych. Już zwyczajowo mogą w nim 
uczestniczyć wszyscy zainteresowani – bez względu na 
wiek i przynależność do PZTS. Dodatkową 
konkurencją będą zawody w „Serso”. Wpisowe: 5 zł 
dla dzieci i młodzieży do lat 15, a 10 zł dla dorosłych.  
Początek zawodów o godz. 9.00. Tel. kontaktowy 
515.182.228  

Organizatorzy serdecznie zapraszają do 

udziału w ww. imprezach! 

Szczegółowe informacje, dot. ww. imprez: 

Władysław Łopatka – tel. 515 182 228. 

     W załączeniu wzory formularzy, dot. zgłoszeń i 

zgody rodziców lub opiekunów do udziału w 

Turniejach dla dzieci i młodzieży do lat 18. 

Zał. Nr 1: wzór formularza dot. zgody rodziców lub 

opiekunów na udział w Turnieju dla osób 

indywidualnych, 

Zał. nr 2: wzór formularza dot. zbiorowych zgłoszeń 

przez Kluby lub ogniska TKKF do udziału w Turnieju. 


