
 

KLUB TENISA STOŁOWEGO „SANDOMIERZ” 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SANDOMIERZU 

ORGANIZUJĄ 

XI TURNIEJ Z OKAZJI 101 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI W TENISIE STOŁOWYM 

 

Patronat honorowy nad turniejem objął: 

BURMISTRZ MIASTA SANDOMIERZA PAN MARCIN MARZEC 

STAROSTA SANDOMIERSKI PAN MARCIN PIWNIK 

 

Patronat medialny objęło: 

RADIO LELIWA 

STV - SandomierzTV 

 

 
I. Termin i miejsce: 

- 10 listopada 2019 roku (niedziela), godzina 9:00. 

- Hala Sportowa MOSiR , ul. Patkowskiego 2a ,27-600 Sandomierz. 

 

II. Cel 

1. Tradycja oraz wspólnotowy charakter obchodzenia świąt narodowych. 

2.Masowa popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich                                                                     

chętnych.    

3.Kształtowanie i doskonalenie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i seniorów. 

4.Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy 

profilaktyki zdrowotnej. 

5.Promocja Sandomierza, Powiatu i regionu. 

 

III. Uczestnictwo i system rozgrywek 

1.Prawo uczestnictwa w zawodach mają wszyscy chętni. 

2.Uczestnicy zawodów nie muszą posiadać licencji PZTS. 

3.Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym każdy z uczestników składa 

oświadczenie, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. 

4. Zgłoszenie się do turnieju jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań lekarskich do udziału 

w/w zawodach. 

5.Turniej będzie rozgrywany systemem rosyjskim, tj. do 2 przegranych meczów, lub systemem 

grupowym w zależności od ilości zgłoszeń. 

 

IV. Kategorie: 

-Kobiety: 

1.Open kobiet 



-Mężczyźni: 

1.dzieci i młodzież do 18 lat (ur. do 2002 r.) 

2.seniorzy w wieku 19–39 lat (ur. 2001-1981 r.) 

3.weterani w wieku 40-49 lat (ur. 1971-1980 r.) 

4.weterani w wieku 50-59 lat (ur. 1961-1970 r.) 

5.weterani w wieku 60 lat i więcej (ur. 1960 r. i starsi) 

 

V. Program turnieju: 

godzina 8:15-8:45 zapisy do turnieju 

godzina 9:00-9:10 otwarcie turnieju 

godzina 9:15-13:50 gry turniejowe 

godzina 14:00 zakończenie turnieju, wręczanie pucharów, statuetek, dyplomów i upominków. 

 

VI. Nagrody: 

1.Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3, otrzymują puchary i dyplomy. 

2.Dla najmłodszego i dla najstarszego uczestnika – statuetka, dyplom i upominek. 

 

VII. Sprawy finansowe: 

1. Dzieci i młodzież do 18 lat, urodzeni do 2002 r. włącznie, biorą udział w turnieju bezpłatnie. 

2. Uczestnicy turnieju od 19 lat, urodzeni w 2001 roku i starsi ponoszą udział w kosztach 

organizacji zawodów w wysokości 20 złotych w każdej kategorii. 

 

VIII. Zgłoszenia do turnieju. 

Zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 8:45 lub ktsbiuro@10g.pl (wraz z podaniem kategorii, 

pełnej daty urodzenia i klubu lub miejsca zamieszkania) . 

Kontakt telefoniczny: 695181169. 

ZAPRASZAMY 

KTS SANDOMIERZ 
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