
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Finału Ogólnopolskiej Gimnazjady w tenisie stołowym 

DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  

I. Organizatorzy. 

-Warmińsko Mazurski Szkolny Związek Sportowy Olsztyn 

- Urząd Miasta w Działdowie 

- Starostwo Powiatowe w Działdowie 

- UKS „Jedynka”  

- DEKORGLASS Działdowo 

- Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły 

II. Cel turnieju. 

- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, 

- wyłonienie najlepszych gimnazjów w Polsce. 

III. Termin. 

15-17.06.2017r. (czwartek -sobota) 

IV. Miejsce. 

Sala Gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla 
Władysława Jagiełły ul. Wł. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo. 

V. Zakwaterowanie i wyżywienie. 

Zapewnia organizator. 

VI. Uczestnictwo. 

W turnieju uczestniczą drużyny szkolne, Mistrzowie Województwa lub Wicemistrzowie 
(wicemistrz ma prawo udziału w turnieju jeżeli nie wystartuje mistrz. Sprawa 
wewnętrzna w danych województwach). 

Planowany jest udział 16 drużyn chłopców i 16 drużyn dziewcząt. 

W skład zespołu wchodzi 2 zawodników do gry dopuszcza się udział 3 zawodnika, ale 
tylko w grze podwójnej, obowiązuje rocznik 2001 i młodsi. 

System gier: A B gra podwójna A Y 

 

    B Y   B X 

   do trzech wygranych pojedynków. 

 

VII. Zgłoszenia. 

Zgłoszenia do turnieju w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2017r. wg wzoru: 



Gimnazjum ………………………….…………………….. województwo ……………………………………..……. 
Ekipa liczyć będzie …………………. uczestników. 

W tym: ………. Zawodników, ………… trener/opiekun (podać płeć), ………… pozostałych osób 
(podać funkcję i płeć).  Rozmiar koszulki S, M, L, XL, XXL. 

Uwaga: Płeć jest niezbędna w celu rezerwacji pokoi. 

Uwaga! Prosimy aby również do 31 maja podać skład imienny ekipy z ilością punktów 
uzyskanych przez poszczególnych zawodników w rankingu PZST.  

Organizatorzy dokonują przydziału pokoi. 

Zgłoszenia do turnieju należy przesłać faxem na numer: 23 697 20 58  lub na adres poczty 
elektronicznej: marcent@o2.pl 

VIII. Finansowanie. 

     -   koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy 

     -   koszty zakwaterowania i wyżywienia, pokrywają zgłoszone zespoły. 

    -   cała odpłatność od jednego uczestnika za zakwaterowanie, i wyżywienie oraz wpisowe do  

         turnieju wynosić będzie 220 zł od osoby (od kolacji w dniu 15.06.2017 do 

obiadu w dniu 17.06.2017r.)  

    -  należność za zakwaterowanie i wyżywienie oraz wpisowe należy przesłać na numer konta 

bankowego z dopiskiem Ogólnopolska Gimnazjada w Tenisie Stołowym:  

     Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 

    ul. Władysław Jagiełły 33, 13-200 Działdowo 

    33 2030 0045 1110 0000 0252 9950 

     IX.         Program turnieju. 

     -   przyjazd ekip w dniu 15.06.2017r.  (czwartek) w godzinach 16.00 – 18.30 

     -   15.06.2017r.  godzina    19.00    kolacja 

     -   15.06.2017r.  godzina    20.00   odprawa techniczna w miejscu rozgrywania zawodów (Sala 
Gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły 
ul. Wł. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo. 

     -   program na dzień 16 i 17 maja podany zostanie na odprawie technicznej 

      X.       Nagrody. 

    -   zespoły za miejsca I – VIII otrzymają puchary, pozostałe dyplomy 

    -   za miejsca   I – III medale i nagrody rzeczowe 

    -   oraz nagrody niespodzianki 

 XI.        Weryfikacja 

   -  weryfikacja uczestników będzie prowadzona przy przyjeździe ekip do weryfikacji należy 

przedłożyć: 



 listę zgłoszeniową podpisaną przez Dyrektora Szkoły oraz ważne legitymacje szkolne, 

obowiązuje system SRS 

 XII.     Sprawy różne. 

      -   zawody rozegrane będą na 12 stołach w zależności od ilości zgłoszonych  

          zespołów, system gier podany zostanie na odprawie technicznej 

      -  w przypadku braku ilości zgłoszeń organizatorom przysługuje prawo dokooptowania  

          dodatkowych zespołów, planowany jest udział 16 drużyn dziewcząt i 16 drużyn 

          chłopców 

      -  wieczorek integracyjny dla uczestników  

      -  za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności 

      -  w celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się: 

 Teresa Chojnowska 606336021,  Marcin Krawczyk 600147309. 

W sprawach nie objętych regulaminem decyzję podejmuje organizator.  


