
                              

  
          Termin:      20.03.2010

          Kategorie: Mężczyźni do 40 lat
                             Mężczyźni powyżej 40 lat
                             Kobiety - formuła otwarta

          Zgłoszenia do zawodów:
                             20.03.2010 od 9.00 do 9.30

         Rozlosowanie gier:        godzina:  9.45
         Rozpoczęcie zawodów: godzina 10.00

            

                                          Organizatorzy

Wszystkich chętnych zapraszamy

ZAPROSZENIE

Cele turnieju:
- popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców
  tej dyscypliny sportu, 
- integracja lokalnych środowisk tenisa stołowego,
- promocja miasta Gorzowa Śl. jako ośrodka amatorskiego
  tenisa stołowego.

          
    Integracja lokalnych środowisk tenisa stołowego.  
                           Organizacja jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa
                           w podnoszeniu poziomu sportowego. Promocja Gorzowa Śl. jako
                           ośrodka amatorskiego.
             
         Hala Sportowa Gorzów Śl. ul.Byczyńska 13       

         

  obowiązkowo do dnia 24.12.2013 (wtorek)

          drużyny 2 osobowe w dwóch kategoriach:
                       młodsza „A”: od 50 do 99 lat - suma wieku dwóch zawodników
                       starsza „B”:  100 lat i więcej - suma wieku dwóch zawodników   

   przy zgłoszeniu zawodnik przedkłada dokument potwierdzający jego wiek.

        1. A-X, 2. B-Y, 3. gra podwójna, 4. A-Y, 5. B-X. Gra toczy się do trzech 
               wygranych punktów. 

     amatorzy oraz zawodnicy III, IV, V ligi.

   w zależności od ilości drużyn. Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach.
                 
    30,00 zł od drużyny (napoje, posiłek)

     I - IV miejsce statuetki, wszystkie zespoły dyplomy
 
   Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 
 nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art.2 Ustawy
 o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996 r. należy do uczestników.
 Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców.
 
   kierownik turnieju Edmund Olszowy tel. 888 021 668

 
        

Cele turnieju:

Miejsce:

 Termin:

Zgłoszenia:

Turniej:

Uwaga:

Gry:

Udział:

System:

Wpisowe:

Nagrody: 

Postanowienie:

Informacje:

28 grudnia 2013 r. (Sobota) godzina 13.00

 

System rozgrywek:
  W zależności od ilości zawodników

Uwaga:
  W turnieju biorą udział mieszkańcy powiatu oleskiego.
  Do udziału dopuszcza się zawodników V ligi.

Zgłoszenia:
  30 minut przed każdą kategorią.

Informacje:
 Kierownik turnieju kol. Edmund Olszowy tel. 888 021 668

ZAPROSZENIE

Ze sportowym pozdrowieniem

     Ś ĄWI TECZNY TURNIEJ TENISA  STOŁOWEGO  ZAPROSZENIE
  TURNIEJ DRUŻYNOWY 
                              
  TURNIEJ DRUŻYNOWY 
                              
             VIII NOWOROCZNY             VIII NOWOROCZNY

TENISA  STOŁOWEGO 

 

 promocyjnych i w dokumentacji Organizatora

Udział w imprezie jest dobrowolną zgodą na utrwalenie oraz publikacje wizerunku uczestnika na stronach internetowych, w materiałach reklamowych, 

          
  Burmistrz Gorzowa Śląskiego - Artur Tomala

  Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 

             

  Hala Sportowa Gorzów Śl. ul.Byczyńska 13       

 

  obowiązkowo do dnia 03.01.2020 (Piątek - telefonicznie),

                       maksymalnie kat. młodsza 16 par, kat. starsza 16 par,

                       Decyduje kolejność zgłoszeń   

          drużyny 2 osobowe w dwóch kategoriach:

                       młodsza „A”: od 50 do 99 lat - suma wieku dwóch zawodników

                       starsza „B”:  100 lat i więcej - suma wieku dwóch zawodników   

   przy zgłoszeniu zawodnik przedkłada dokument potwierdzający jego wiek.

        1. A-X, 2. B-Y, 3. gra podwójna, 4. A-Y, 5. B-X. Gra toczy się do trzech 

               wygranych punktów. 

  amatorzy oraz zawodnicy III, IV, V ligi.

  w zależności od ilości drużyn. Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach.

                 

  45,00 zł od drużyny (napoje, posiłek)

 I - IV miejsce statuetki, V - VIII medale, wszystkie zespoły dyplomy

 

   Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw 

 nieszczęśliwych wypadków. Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art.2 Ustawy

 o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996 r. należy do uczestników.

 Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców.

 

   kierownik turnieju Edmund Olszowy

                       tel. 888 021 668

 
        

Patronat: 

Organizator:

Miejsce:

 Termin:

Zgłoszenia:

Turniej:

Uwaga:

Gry:

Udział:

System:

Wpisowe:

Nagrody: 

Postanowienie:

Informacje:

05 stycznia 2020 r. (Niedziela) godzina 11.00

 


	Strona 1

