
 III MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR PZTS 
Zielona Góra-Drzonków, 5 września 2020 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Zielonogoó rski Klub Sportowy w Drzonkowie
- Wojewoó dzki  Osórodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Goó rze
- Zespoó ł Edukacyjny nr 4 w Zielonej Goó rze

2. Cel:
- Popularyzacja tenisa stołowego;
- Promocja i upowszechnianie aktywnosóci fizycznej wsóroó d dzieci i młodziezży;
- Promocja Miasta Zielona Goó ra oraz Wojewoó dztwa Lubuskiego;

3. Termin i miejsce rozgrywek:
05.09.2020r.
Hala Sportowa Wojewoó dzkiego Osórodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie
66-004 Zielona Goó ra, ul. Drzonkoó w-Olimpijska 20
(W przypadku duzżej liczby uczestnikoó w zawody rozegrane zostaną na dwoó ch halach – tj.

sportowa i tenisowa.)

4. Patronat honorowy:
- Przewodniczący Rady Miasta Zielona Goó ra
- Dyrektor WOSiR Drzonkoó w

5. Uczestnictwo
- rywalizacja odbywacó  się będzie w czterech kategoriach wiekowych dziewczęta i chłopcy

osobno:  SKRZAT:  rocznik  2012  i  młodsi,  ZŻ AK:  2010-2011,  MŁODZIK:  2008-2009,  KADET:
2006-2007, OPEN(start o godz.14.00)

- wymagane są aktualne badanie lekarskie lub zgoda rodzicoó w z osówiadczeniem o braku
przeciwwskazanó  do uprawiania sportu, osówiadczenie covid-19 oraz dokument stwierdzający
tozżsamosócó

- w zawodach mogą bracó udział dzieci i młodziezż  zrzeszeni i niezrzeszeni

6. System rozgrywek
System  rozgrywek  grupowo-pucharowy,  dostosowany  do  liczby  uczestnikoó w  w

poszczegoó lnych kategoriach. Zawody rozegrane zostaną na stołach firmy Tibhar, piłeczkami
Tibhar Basic SL 40+.  Rozstawienie losowe, bez rankingu.



7. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drogą mailową na adres  zks.tenisstolowy@gmail.com lub w dniu zawodoó w w
godzinach 8.30-9.30.

8. Program zawodów:
Zgłoszenia w dniu zawodoó w, w godzinach 8.30 – 9.30, w biurze zawodoó w na hali.

- godz. 8:30 – 10.00 – rozgrzewka
- godz. 10.00 – uroczyste otwarcie
- godz. 10:15 – 15.00 gry turniejowe młodziezży
- godz. 14.00 – rozpoczęcie gier turnieju OPEN
- godz. 12.00 – 16.00 będą wydawane posiłki
- godz. 9.00 – 12.00 warsztaty dla dzieci
- dekoracje odbędą się po zakonó czonych grach w poszczegoó lnych kategoriach
 

11. Nagrody: 
 Zawodniczki i  zawodnicy,  ktoó rzy zajęli 1,  2,   3-4 dyplomy, medale, puchary. Wszyscy uczestnicy

otrzymają pamiątkowy dyplom.

12.  Wyżywienie i atrakcje:
- kazżdy uczestnik otrzyma darmowy posiłek  wraz z napojem

-

13.  Warsztaty:
Podczas zawodoó w, w godzinach 9.00 – 12.00 odbędą się warsztaty dla dzieci– nauka roó zżnych zagranó

serwisowych. Warsztaty poprowadzi trener ZKS-u.

14. Dyrektor zawodów:
Paweł Sroczyński – 
Tel. 607-353-243, 
zks.tenisstolowy@gmail.com     

       tenis-stolowy.zks.pl

ZAPRASZAMY!!!        
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