
       
UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza 

zaprasza na: 

Turniej Tenisa Stołowego 

o Puchar Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 2016 

 

Organizator: 
 

UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza 

 

Termin:   19.11.2016 (sobota) 

. 

Miejsce zawodów:   Dąbrowa Górnicza  ul. Łańcuckiego 10 

Techniczne Zakłady Naukowe  (sala gimnastyczna pawilon B) 

 

Cel imprezy sportowej: 
- popularyzacja tenisa stołowego oraz zachęcenie młodzieży i rodziców do zdrowej formy   

  spędzania wolnego czasu. 

- promocja Miasta i Gminy Dąbrowa Górnicza 

 

Uczestnictwo: 
W rozgrywkach mają prawo startu wszyscy niezrzeszeni oraz zawodnicy z licencją PZTS do 

III ligi włącznie. 

Kobiety maja prawo uczestniczyć w każdej kategorii według przyjętych zasad. 

Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 

Kategorie: 
KADET  do 15 lat, urodzeni w 2002 roku i młodsi, 

JUNIOR  do 18 lat, urodzeni w 1999 roku i młodsi, 
OPEN wszyscy chętni do III ligi włącznie. 

 

Program zawodów: 
  9.30 - rozpoczęcie gier kategorii JUNIOR i KADET 
12.00 - rozpoczęcie gier kategorii OPEN 

Zapisy do poszczególnych kategorii 30 minut przed rozpoczęciem gier. 
 

 



System rozgrywek: 
Turniej rozgrywany jest systemem do dwóch przegranych spotkań z możliwością zajęcia przy 

jednej porażce miejsca drugiego. 

W zależności od ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie 

zawodów. W sytuacji małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach, system gier 

zostanie zmieniony na grupowo-pucharowy lub grupowy. 

 

Wpisowe: 
jedna kategoria – 10 zł 
każda następna kategoria – 0 zł 

 

Nagrody: 
Puchary za pierwsze miejsca oraz nagrody rzeczowe i upominki za miejsca 1-3 w każdej 

kategorii. 
Fundatorzy Nagród : 

- Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 

- UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza 

- EMPE Sport Miłosz Przybylik Dąbrowa Górnicza 

 

Sędzia główny zawodów: 

Jerzy Przybylik 

Sprawy organizacyjne: 
Podczas turnieju obowiązują aktualne przepisy PZTS, sędziują zawodnicy, w sprawach 

spornych decyduje główny sędzia zawodów.  

Wszyscy uczestnicy winni posiadać dowód tożsamości lub legitymację szkolną.  

Uczestnicy turnieju przyjeżdżają na koszt własny i posiadają indywidualne ubezpieczenie 

NW oraz badania lekarskie. 

Na sali obowiązuje obuwie sportowe halowe i strój sportowy.  

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator lub główny sędzia 

zawodów. 

Wizerunek każdego uczestnika może być wykorzystywany przez organizatora do 

popularyzacji imprezy. 

Podczas zawodów dopuszcza się możliwość ich dokumentacji w postaci filmów i zdjęć, które 

mogą być wykorzystane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora, 

materiałach promocyjnych oraz propagujących UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza. 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 
 

 

Projekt finansowany przy udziale środków 

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej 

 


