
R E G U L A M I N   
IV  MEMORIAŁU  ZYGMUNTA  LUBIENIECKIEGO  W TENISIE STOŁOWYM  

Raszków 15 grudnia 2019 r. 
 

 
CEL:  

− uczczenie pamięci działacza sportowego, Prezesa Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
,,Południowa Wielkopolska’’ Zygmunta LUBIENIECKIEGO,  

− popularyzacja tenisa stołowego. 
 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

− zawody odbędą się w dniu  15 grudnia 2019 roku,  

− oficjalne otwarcie memoriału 13:15, 

− hala widowiskowo - sportowa Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie,  
63-440 Pogrzybów 1A. 

 
ORGANIZATORZY: 

− Okręgowy Związek Tenisa Stołowego „Południowa Wielkopolska”, 

− Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Wysocko Wielkie, 

− Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim, 

− Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego przy LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie.  
 
ZGŁOSZENIA:  

− zgłoszenia uczestników  przyjmowane będą również w dniu zawodów:  
- do godz.   9:00 – kategorie młodzieżowe, 
- do godz. 13:00 – kategorie: otwarta kobiet i mężczyzn oraz weteran,  

− możliwe jest zgłoszenie mailowe na adres: luka76@op.pl do 14 grudnia 2019 r do g. 21:00. 

− w zgłoszeniu należy podać: nazwisko, imię, kategorię, rok urodzenia oraz klub 
/miejscowość, 

− wpisowe  w kategoriach kobiet, mężczyzn i weteranów w wysokości  10 zł. 
 
KATEGORIE: 

- godz. 930: 
− kategoria żaków/czek  (ur. w 2009 i młodsi) 

− kategoria młodzików/czek  (ur. w latach 2007 – 2008) 

− kategoria kadetów/ek   (ur. w latach 2005 – 2006) 

− kategoria juniorów/ek   (ur. w latach 2002 – 2004)   
Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii starszej ale wówczas tracą prawo  
do gry we własnej  kategorii. 

- ok. godz. 1330 – po uroczystym otwarciu: 
− turniej otwarty kobiet   

− turniej seniorów      (ur. do 31-12-1979)   

− turniej weteranów        (ur. w 1978 r. i starsi)   
weteran może startować w turnieju seniorów pod warunkiem rezygnacji z udziału  
w kategorii weteranów. 

 
  

mailto:luka76@op.pl


 
SYSTEM ROZGRYWEK: 

− system uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych  kategoriach.  
Przewiduje się system  do dwóch porażek, 

− turniej rozegrany zostanie na 12 stołach piłeczkami plastikowymi Thibar***. 

− sędziowie stolikowi typowani będą przez sędziego głównego spośród uczestników turnieju. 
 
NAGRODY: 

Za zajęcie miejsc  I - III – puchar, dyplom, voucher lub nagroda 
 

 Voucher 

kategoria I miejsce II miejsce III miejsce 

kategoria żaków 200 zł  100 zł  100 zł  

kategoria żaczek 200 zł  100 zł  100 zł  

kategoria młodzików 200 zł  100 zł  100 zł  

kategoria młodziczek 200 zł  100 zł  100 zł  

kategoria kadetów            200 zł  100 zł  100 zł  

kategoria kadetek 200 zł  100 zł  100 zł  

kategoria juniorów 200 zł  150 zł  100 zł 

kategoria juniorek 200 zł  150 zł  100 zł 

turniej otwarty kobiet                                                     200 zł  150 zł  100 zł 

turniej otwarty seniorów  400 zł  300 zł  200 zł  

turniej weteranów        200 zł  150 zł  100 zł 

 
Za zajęcie miejsc   IV - VI – puchar, dyplom. 

 
UWAGI KOŃCOWE: 

− WSTĘP NA HALĘ WYŁĄCZNIE W OBUWIU SPORTOWYM ! 

− każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, 

− zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach , 

− zabezpieczenia medyczne zapewnia Grupa Ratownictwa Medycznego. 

− uczestników obowiązuje strój sportowy, 

− zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność, 

− za rzeczy zagubione podczas zawodów, organizator nie odpowiada, 

− organizatorzy nie przewidują posiłków dla zawodników,  

− każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku 
w materiałach promocyjnych, w szczególności zdjęć, 

− organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz zasad gry, 

− kontakt:   Karol Lubieniecki  tel. 513 141 140.                   
 

ORGANIZATORZY    


