
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
„ GNIEWEK TABLE TENNIS

 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody zostaną rozegrane 7
Ogólnokształcących nr 5 w Tarnowie (Hoffmanówka) 
 
ORGANIZATORZY:  
GNIEWEK TABLE TENNIS  
TARNOWSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 
UKS SP 1 TARNÓW  
ZSO NR 5 TARNÓW 
 
CELE TURNIEJU:  

• Popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta Tarnowa
małopolskiego; 

• Podnoszenie i doskonalenie 
• Wyłonienie najlepszych zawodnikó

 
KATEGORIE WIEKOWE I ZASADY UCZESTNICTWA:
W turnieju może wziąć udział każdy chętny zawodnik, niezależnie od poziomu 
zaawansowania, wieku oraz płci
 
Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach
 

• KATEGORIA A – OPEN
(zawodnicy grający w 3

• KATEGORIA B - amatorzy 
grający w 4. lidze oraz niżej

• KATEGORIA – KOBIETY 
• KATEGORIA – CHŁOPCY 
• KATEGORIA – DZIEWCZĘTA
 
� Poszczególne kategorie 

zawodników w dniu zawodów
 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
GNIEWEK TABLE TENNIS CUP ’’ 

 
TARNÓW 07.02.2016  

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:  
Zawody zostaną rozegrane 7. lutego 2016 roku (niedziela) w sali Zespołu

w Tarnowie (Hoffmanówka) przy ulicy Reymonta 30.

ZEK TENISA STOŁOWEGO  

Popularyzacja tenisa stołowego na terenie miasta Tarnowa oraz 

oszenie i doskonalenie umiejętności sportowych; 
najlepszych zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach

ZASADY UCZESTNICTWA: 
ć udział każdy chętny zawodnik, niezależnie od poziomu 

u oraz płci. 

any w następujących kategoriach:  

OPEN – zawodnicy zaawansowani oraz
nicy grający w 3. lidze oraz wyżej) 

amatorzy oraz zawodnicy średniozaawansowani (zawodnicy 
. lidze oraz niżej) 

KOBIETY – kobiety, które ukończyły 18. rok życia 
CHŁOPCY – chłopcy, którzy nie ukończyli18. roku życia 
DZIEWCZĘTA – dziewczęta, które nie ukończyły 18

Poszczególne kategorie mogą ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych 
zawodników w dniu zawodów. 

ali Zespołu Szkół 
Reymonta 30. 

oraz województwa 

zawodniczek w różnych kategoriach.  

ć udział każdy chętny zawodnik, niezależnie od poziomu 

oraz profesjonaliści 

zaawansowani (zawodnicy 

rok życia  
roku życia  

które nie ukończyły 18. roku życia  

żności od liczby zgłoszonych 



SYSTEM ROZGRYWEK: 
I etap – turniej w grupach 5-osobowych (do kolejnego etapu przechodzi 2 najlepszych 
zawodników) 
 
II etap – turniej pucharowy  
 

� Wszystkie mecze rozgrywane będą do 3 setów wygranych (3:0, 3:1, 3:2; do 11 
punktów) 

 
PROGRAM ZAWODÓW:  
 
godz. 9.00-9.30 – zapisy do poszczególnych kategorii  
godz. 9.30 – losowanie  
godz. 10.00 – otwarcie zawodów i rozpoczęcie eliminacji grupowych 
godz. 13.00-14.00 -  przerwa obiadowa 
godz. 14 .00 – rozpoczęcie turnieju pucharowego  
godz. 18.00 planowane zakończenie zawodów oraz dekoracja najlepszych zawodników 
 
WPISOWE:  
 
WSZYSTKIE KATEGORIE 10 ZŁ  
 
NAGRODY:  
Dla trzech najlepszych zawodników poszczególnych kategorii ufundowano: nagrody 
rzeczowe, puchary, medale oraz dyplomy. 
Ponadto, każdy uczestnik otrzyma nieodpłatnie pamiątkową koszulkę. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:  
 

• Podczas zawodów obowiązuje obuwie i strój sportowy;  
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni; 
• Turniej zostanie rozegrany na 6 stołach firmy Buttefly oraz 2 stołach firmy Donic; 
• KATEGORIA A zostanie rozegrana piłeczkami plastikowymi; 
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników oraz ich 

ubezpieczenie; 
• Sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga Sędzia Główny zawodów 

wraz z organizatorem  
 
KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: 
 
ADAM KIEROŃSKI tel. kom. – 602 396 606 
ANDRZEJ GNIEWEK tel. kom. – 603 953 251  
 
Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową na adres info@gniewektt.com lub w dniu 
zawodów między godziną 9.00  - 9.30 .  
 
 

SERDECZNIE ZPARASZAMY WSZYSTKICH SYMPATYKÓW TENISA 
STOŁOWEGO! 


