
         
   

 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

V OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY PRZECISZÓW W TENISIE STOŁOWYM 28-29.11.15 

 

1. Cel Turnieju 
 

Celem turnieju jest , popularyzacja tenisa stołowego w gminie 

Przeciszów oraz regionie, propagowanie zdrowego i aktywnego trybu 

życia , poprzez sport . Wyłonienie najlepszych zawodników i 

zawodniczek. Promocja Gminy . 

 

2. Organizatorzy 
 

Organizatorem turnieju jest Gmina Przeciszów oraz klub LKS 

Piotrowice.  

 

3. Patroni medialni 
 

Kulturalnypowiat.pl , FaktyOświęcim.pl,  

 

4. Miejsce i Termin 
 

Turniej odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkół Podstawowo 

– Gimnazjalnych  w Piotrowicach , ul . Andrychowska 222 . Dnia 28 -  

29.11.15. 

 

5. Kategorie wiekowe 
 

- Młodzik/Młodziczka (  2003 i młodsi ) 

- Kadet/Kadetka ( 2001 i młodsi ) 

- Junior/Juniorka ( 1998 i młodsi ) 

- Open ( bez ograniczeń wiekowych ) 

 

6. Ramowy plan turnieju 
 

28.11.15 

  

Godzina 9:30 – 10:00 Potwierdzanie zgłoszeń do kat. Open, Junior 

Godzina 10:15 - Rozpoczęcie gier w obu kategoriach   

 

29.11.15 

 

Godzina 9:30 – 10:00 Potwierdzanie zgłoszeń do kat. Młodzik, Kadet 

Godzina 10:15 - Rozpoczęcie gier w obu kategoriach 

 



- Szczegółowy plan turnieju wraz z lista startową zostanie 

opublikowany 27.11.15 na stronie www.lksolmex.pl  

 

7. System rozgrywania turnieju 
 

- grupowo – pucharowy albo ‘’Rosyjski’’ w zależności od ilości 

zgłoszeń. Każdy zawodnik ma prawo startu w jednej kategorii, w razie 

małej liczby zgłoszeń sędzia może dopuścić danego zawodnika do gry w 

dwóch kategoriach jednego dnia. Sobotni turniej poprowadzi Sędzia 

Joanna Chrapla. Niedzielny, Stanisław Dąbroś. 

 

8. Zgłoszenia  
 

- Zgłoszenia wyłącznie pod adresem meilowym kriis1986@poczta.fm oraz 

telefonicznie pod nr tel 697923694 ( Krzysztof Żebro ) do dnia 

27.11.15 do godz 10:00 

 

9. Nagrody 
 

 Za pierwsze trzy miejsca puchary, nagrody rzeczowe, za pierwszych 6 

miejsc dyplomy w tym: 

 

 

- PUCHAR WÓJTA GMINY PRZECISZÓW 

- PUCHAR WŁAŚCICIELA FIRMY OLMEX 

- PUCHAR PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO w ZATORZE 

- PUCHAR DYREKTORA REGIONALNEGO FIRMY WOLF 

- PUCHAR WŁAŚCICIELA FIMRY BUD MAX 

 

   10. Sponsorzy 

 

Sponsorami turnieju są Wójt Gminy Przeciszów, LKS Piotrowice oraz 

firmy: Wolf, Modest, Bank Spółdzielczy w Zatorze, Bud-Max, Olmex, 

ART-Grawer 

 

11. Sprawy organizacyjne 

 

Dla kategorii młodzieżowych organizator przewiduje poczęstunek w 

formie drożdżówek oraz małych napojów. Przez dwa dni będzie czynny 

bufet , w którym będzie można wypić darmową kawę oraz herbatę, oraz 

kupić zapiekanki. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione w szatniach oraz na hali. 

 

12. Noclegi 

 

Dla zainteresowanych zawodników, mających zamiar przyjechać na dwa 

dni turnieju, lista noclegów w okolicy obiektu 

 

- Pensjonat w Przeciszowie ul. Długa 16 tel.33-876-60-38 lub 602-869-

885(6 km od Hali )  

- Pensjonat w Przeciszowie ul. Długa 6 tel.503-071-066( 6km od hali ) 

- Ośrodek Wypoczynkowy River Park Zator ul. Parkowa 8 tel.33-841-22-

61( 8 km od hali ) 
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