
  

 
 

Katolicka Szkoła Podstawowa  

im.Świętej Rodziny w Olsztynie 

 

I OTWARTY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM  

O PUCHAR WÓJTA GMINY PURDA 

6.05.2018 r. 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
1. Organizatorzy: 

- Gmina Purda   

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Olsztynie 

- KS AZS UWM English Perfect Olsztyn 

 

2. Patronat honorowy: 

- Warmińsko – Mazurski Związek Tenisa Stołowego 

- Wójt Gminy Purda 

- Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Olsztynie 

 

3. Cel turnieju: 

Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz 

popularyzacja tenisa stołowego jako formy aktywności fizycznej. Upowszechnianie aktywności 

fizycznej w każdej kategorii wiekowej. 

 

4. Termin i miejsce rozgrywek: 

Turniej zostanie rozegrany w niedzielę 6.05.2018 r. (niedziela) w Sali gimnastycznej w  

Marcinkowie/ gmina Purda, ok.20 km od Olsztyna. 

 

5. Biuro zawodów: 

- Biuro zawodów będzie czynne w dniu turnieju, tj. 6.05.2018 we wskazanej wyżej sali 

gimnastycznej. Zapisy uczestników w godzinach 9:00 - 9:30.  

- Dodatkowych informacji o turnieju udziela: 

Wiesław Dzięcioł – tel. 609 572 659 

Michał Ogrodniczak – tel. 512 683 967 

Joanna Ryba – tel. 690 367 070 

 



6. Uczestnictwo: 

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie zawodników. Zawodnik może zgłosić się do swojej 

kategorii wiekowej oraz do kategorii open. 

Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych (oddzielnie dziewczęta i 

chłopcy): 

- kategoria skrzat (2009 i młodsze) 

- kategoria żak (2007-2008) 

- kategoria młodzik (2005-2006) 

- kategoria kadet (2003-2004) 

- kategoria junior (2000-2002) 

- kategoria open 

Zawodnicy w kategoriach wiekowych skrzat, żak, młodzik, kadet, junior są zwolnieni od opłat. 

W kategorii open wpisowe 10 zł.  

 

7. System rozgrywek: 

W zależności od zgłoszonych zawodników albo system „każdy z każdym”, albo system „do 

dwóch przegranych”.   

 

8. Program zawodów: 

- 9:00- 9:30 – przyjmowanie zgłoszeń 

- 9:30 zamknięcie listy startowej, losowanie, odprawa techniczna 

- 9:45 rozpoczęcie rozgrywek w kat. skrzat i żak, 

- 10:30 rozpoczęcie rozgrywek w kat. młodzik, 

- 11:30 rozpoczęcie rozgrywek w kat. kadet junior, 

- 13:30 rozpoczęcie rozgrywek w kat. open. 

 

9. Sędzia Główny: 

- Sędzia WMZTS Joanna Ryba 

 

10. Nagrody: 

Za zajęcie miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają puchary, 

dyplomy, upominki ufundowane przez Wójta Gminy Purda. 

Puchary dla najmłodszego zawodnika i zawodniczki turnieju ufundowane będą przez 

Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego.  

 

ZA ORGANIZATORÓW  

WÓJT GMINY PURDA 

PIOTR PŁOSKI 

 

 

 


