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KOMUNIKAT 6/2015
FINAŁ WOJEWÓDZKI IX MEMORIAŁU ANDRZEJA GRUBBY
1. Organizatorzy
Fundacja im. Andrzeja Grubby,
Polski Związek Tenisa Stołowego,
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Urząd Gminy w Gdowie,
Szkoła Podstawowa w Pierzchowie.
2. Cel
Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży.
Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu związanych z karierą sportową Andrzeja Grubby.
Wyłonienie najlepszej szkoły w województwie uprawnionej do udziału w finale ogólnopolskim.
3. Termin i miejsce
Data: 18 marca 2015 (środa).
Miejsce: Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Pierzchowie. Dojazd od Gdowa lub Bochni drogą
wojewódzką 967 (Bochnia-Myślenice). Sala położona w centrum miejscowości przy szkole.
Harmonogram:
9:15-9:45 rozgrzewka
10:00 rozpoczęcie turnieju
15:00 zakończenie turnieju
4. Uczestnictwo
W turnieju startować mogą trzy osobowe drużyny chłopców (bez zawodników rezerwowych) urodzonych
w roku 2002 i później (w tym przynajmniej jeden z rocznika 2004 lub młodszy) reprezentujące daną szkołę
podstawową. Możliwy jest udział drużyn mieszanych z maksymalnie dwoma dziewczynkami w składzie pod
warunkiem, iż jedna z nich będzie z rocznika 2004 lub młodsza. Wymagane są aktualne badania lekarskie.
5. System zawodów
Zawody zostaną rozegrane systemem grupowo-pucharowym (w zależności od liczby zgłoszeń) na 6 stołach.
6. Nagrody
Fundacja im. Andrzeja Grubby zapewnia nagrody rzeczowe dla zawodników trzech pierwszych drużyn,
dyplomy i plakaty dla wszystkich szkół biorących udział w eliminacjach wojewódzkich. Najlepszy zawodnik
i zawodniczka otrzymują puchary. Reprezentacja najlepszej szkoły zdobywa puchar oraz prawo startu
w Finale Ogólnopolskim IX Memoriału (na koszt organizatora).
7. Zgłoszenia
Obowiązuje zgłoszenie do dnia 16 marca 2015 (włącznie) pod nr telefonu 501 269 593 lub na e-mail
szczytniki1@poczta.onet.pl. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
8. Sprawy finansowe
Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty jednostki delegujące lub uczestnicy.
Nie ma wpisowego. Dla uczestników przewiduje się poczęstunek.

Za Organizatorów,

Wojciech Biernat

