
KOMUNIKAT OGRANIZACYJNY  

TURNIEJU „Z PINPONGIEM NA TY” 
V  MEMORIAŁU  ZYGMUNTA  LUBIENIECKIEGO  W TENISIE STOŁOWYM  

Raszków 29 listopada 2020 r. 
 

 
CEL:  

 wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach, 

 popularyzacja tenisa stołowego,  

 zwiększenie aktywności fizycznej młodych ludzi, 

 promowanie sportu oraz jego prozdrowotnych, wychowawczych i edukacyjnych wartości, 

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

 
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW: 

 29 listopada 2020 roku,  

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

 
ORGANIZATORZY  I WSPÓŁORGANIZATORZY: 

 Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego 

 Ludowy Klub Sportowy ORZEŁ Wysocko Wielkie, 

 Okręgowy Związek Tenisa Stołowego „Południowa Wielkopolska”, 

 Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego przy LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie.  

 Terenowy Klub Olimpijczyka im. Mariana Matysiaka w Wysocku Wielkim, 
 
ZGŁOSZENIA:  

 zgłoszenia uczestników  przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy, 
zamieszczony na http://www.lksorzel.pl/ - do piątku 27 listopada, do godziny godz. 20:00. 

 udział w turniejach jest bezpłatny . 
 
KATEGORIE: 

- godz. 1000: 
 kategoria skrzatów/et  (ur. w latach 2012 i młodsi) 

 kategoria żaków/czek  (ur. w latach 2010 – 2011) 

 kategoria młodzików/czek   (ur. w latach 2008 – 2009) 

 kategoria kadetów/ek   (ur. w latach 2006 – 2007) 

 kategoria juniorów/ek   (ur. w latach 2003 – 2005)   
Zawodnicy młodsi mogą startować w kategorii starszej ale wówczas tracą prawo  
do gry we własnej  kategorii wiekowej.  
Zawodnicy z kategorii młodzieżowych mogą z kolei startować w turniejach OPEN. 

- ok. godz. 1400: 
 turniej OPEN KOBIET   

 turniej OPEN SENIORÓW  (ur. do 31-12-1980)   

 turniej OPEN WETERANÓW      (ur. w 1979 r. i starsi)   
weteran może startować w turnieju seniorów pod warunkiem rezygnacji z udziału  
w kategorii weteranów. 

 

http://www.lksorzel.pl/


SYSTEM ROZGRYWEK: 

 system uzależniony będzie od ilości uczestników w poszczególnych  kategoriach, 

 turniej rozegrany zostanie na 16 stołach piłeczkami plastikowymi Thibar***. 

 sędziowie stolikowymi będą wolontariusze. 
 
NAGRODY: 

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

 za zajęcie miejsc   IV - VI – puchar, dyplom. 
 

 Voucher 

kategoria I miejsce II miejsce III miejsce 

kategoria skrzatów  Nagroda  Nagroda  Nagroda  

kategoria skrzatek Nagroda  Nagroda  Nagroda  

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 

 
 
UWAGI KOŃCOWE: 

 WSTĘP NA HALĘ WYŁĄCZNIE W OBUWIU SPORTOWYM ! 

 uczestników obowiązuje strój sportowy, 

 każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, 

 zawodnicy nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach, co 
potwierdzają podpisując oświadczenie, 

 każdy zawodnik zobowiązany się do wypełnienia: „Kwestionariusza sanitarnego uczestnika 
zawodów sportowych” – dostępny na stronie http://www.lksorzel.pl/  

 każdy zawodnik biorący udział w zawodach musi poddać się obowiązkowemu pomiarowi 
temperatury ciała wykonanemu za pomocą termometru bezdotykowego 

 zabezpieczenia medyczne zapewnia Grupa Ratownictwa Medycznego. 

 zawodnicy występują w zawodach na własną odpowiedzialność, 

 za rzeczy zagubione podczas zawodów, organizator nie odpowiada, 

 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, 

 impreza organizowana jest bez udziału publiczności.  

 kontakt do organizatora: 513 141 140.                   
 

ORGANIZATORZY    

http://www.lksorzel.pl/

