
Tenis stołowy TKKF 
arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF uprzejmie informuje i zaprasza do udziału w 

Wojewódzkim Finale cyklu turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym. 

Turniej odbędzie się w dniu 15 listopada br. (niedziela) w małej hali sportowej „KS „Bronowianka” 

przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie w grach indywidualnych i deblu. Mogą w nim uczestniczyć 

osoby z wszystkich rejonów Małopolski, zgodnie z regulaminem Cyklu Rozgrywek „Grand Prix” 

Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym, zamieszczonym na stronie internetowej Małopolskiego 

TKKF: www.tkkf.com. Przypominamy, że dzieci i młodzież do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców 

lub opiekunów, zgodnie z załączonym na stronie internetowej wzorem formularza. Zgłoszenia do 

udziału w Turnieju należy kierować na adres Małopolskiego TKKF: Kraków ul. Lenartowicza 14. Tel. 

12. 633-26-62 lub w dniu zawodów w miejscu rozgrywek, w godz. 8.15 – 9.00. Początek zawodów - 

godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy! 

 

arząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF również przypomina, że w dniu 5 grudnia 2015 roku 

(sobota), o godz. 9.15. w małej hali sportowej KS „Bronowianka”, przy ul. Zarzecze 124 A, 

odbędzie się ostatni w roku 2015 turniej tenisa stołowego z cyklu „Grand Prix” Małopolskiego TKKF 

pn. „Zima 2015”. Przypominamy, że zawody rozgrywane są w kategorii kobiet i mężczyzn w 

następujących grupach wiekowych:  

- kobiety: do lat 10, 11 – 15 lat, pow. 15 lat. 

- mężczyźni: do lat 10, 11 – 15 lat, 16 – 59 lat, 60 lat i więcej. 

     Ponadto, już zwyczajowo, rozegrany zostanie turniej par deblowych „open”. Zgłoszenia 

przyjmuje Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF pod wyżej wskazanym adresem lub w miejscu 

rozgrywek w dniu zawodów, w godz. 8.00-9.00. Serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy! 

 

arząd hutniczego TKKF przy ArcelorMittal Poland uprzejmie informuje, że w dniu 21 listopada 

(sobota) w Zespole Szkół Zawodowych HTS na os. Złota Jesień 2 w Nowej Hucie, odbędzie się 

Turniej Tenisa Stołowego pn. „Hutnicza Jesień 2015”. Turniej rozegrany zostanie w kategorii do lat 

15 (dziewcząt i chłopców) i dla dorosłych (open). Już zwyczajowo w zawodach mogą uczestniczyć 

zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego.  

    W celu uatrakcyjnienia zawodów dodatkowo przeprowadzona zostanie ciekawa konkurencja pn. 

„Drabina”. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym cyklu hutniczych imprez. Zgłoszenia przed 

zawodami lub telefonicznie: Władysław Łopatka tel. 515.182.228. 
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