
                                                        Regulamin Memoriału  

                                                  im. Stanisława Sieradzkiego            

 

1. Organizator  

Ośrodek Sportu i Rekreacji Jeziorany oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno – Sportowych 

ul. Konopnickiej 13E, 11-320 Jeziorany Tel. 89 7812581, www.osirjeziorany.pl e-mail 

dyrektor@osirjeziorany.pl  Kierownikiem zawodów z ramienia organizatorów jest Sebastian Główczyk  

tel. 501130068. 

2. Cel  

a) Upamiętnienie Stanisława Sieradzkiego – założyciela sekcji tenisa stołowego, nauczyciela 

wychowania fizycznego, wieloletniego działacza sportowego w Gminie Jeziorany. 

b) Popularyzacja tenisa stołowego, udział jak największej ilości zawodników  w aktywnym  

i czynnym życiu sportowym. 

3. Miejsce i Termin zawodów 

Memoriał zostanie rozegrany w dniu 23 kwietna 2017r. w Hali Sportowej OSiR przy ul. Konopnickiej 13E 

 w Jezioranach.  

4. Kategorie wiekowe. 

a)  Junior (rocznik 1999 i młodsi) 

b) Kobiety 

c)  Open  

d) + 50( weterani) 

Zgłoszeni zawodnicy mają prawo startu w dwóch kategoriach.  Wszystkie kategorie rozgrywane są w 

konkurencji kobiet i mężczyzn. 

5. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia dokonuje się podając nazwisko i imię, roku urodzenia, kategorie.   

Elektronicznie wysyłając e-mail na adres : biuro.osirjeziorany@wp.pl  

Telefonicznie na numer 89 718 25 92, 795179772.  

Zgłoszenia przyjmujemy na 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. 

6. Wpisowe do turnieju wynosi: 

a) Junior – brak wpisowego 

b) kobiet - brak wpisowego 

c)  open – 10 zł. 

d) + 50 – 10 zł 

Wpisowe wpłacamy w dniu turnieju przy rejestracji zawodników. 

7. System rozgrywek. 

System rozgrywek  zostanie podany  w komunikacie organizacyjnym po otrzymaniu zgłoszeń, który zostanie 

zamieszczony na stronie internetowej www.osirjeziorany.pl . Turniej zostanie rozegrany na 9  stołach, piłeczki 

plastikowe,  system  rosyjski (do dwóch przegranych)  Organizator zabezpiecza sędziego głównego  

i sekretarza, którzy prowadzą tabele turniejowe i nadzorują przebieg zawodów.  

8. Planowany Program Memoriału. 

9:00 – 11.00  – Rejestracja zawodników.  

 9:15 – Losowanie kat. junior, i rozpoczęcie gier 

11:00 – Otwarcie  

11:15 – losowanie i rozpoczęcie gier w kat. OPEN  

 

 

 

http://www.osirjeziorany.pl/
mailto:dyrektor@osirjeziorany.pl
mailto:dyrektor@osirjeziorany.pl
http://www.osirjeziorany.pl/


 

 

9. Nagrody: 

 Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1,2,3 w danej kategorii otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe.  

10. Sprawy różne:  

Szczegółowych informacji w sprawie turnieju udziela kierownik zawodów Sebastian Główczyk  

tel. 501130068 

 


