
 
II Międzynarodowy  

 Turniej Tenisa Stołowego 
 im. Franciszka Wardęgi 

Honorowy Patronat Wójta Gminy Żurawica 

Hala Sportowa Gimnazjum w Żurawicy 12.09.2015 g.10.00 – 16.00 

 

 
 
kategorie wiekowe: 

1. skrzat w wieku do 9 lat, urodzeni w 2007 roku i młodsi, 

2. żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2005-2006, 

3. młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2003-2004, 

4. kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2001-2002, 

5. junior w wieku 16-18 lat, urodzeni w latach 1998-2000, 

6. senior w wieku powyżej 19 lat, urodzeni w 1997 roku i starsi, 

7. weteran w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1967-1976, 

8. weteran w wieku powyżej 50 lat, urodzeni w latach 1957i starsi 
   

Kategorie będą rozgrywane gdy do turnieju będzie zgłoszonych 2 zawodników. 
Sprawy porządkowe: 

Do weryfikacji należy przedłożyć legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.  

Zawodnicy młodsi startują za zgodą rodziców lub opiekuna,  

Uczestnicy zawodów muszą posiadać odpowiedni strój i sprzęt sportowy (obowiązkowo zmienione 

obuwie sportowe).  

Organizator nie ubezpiecza zawodników – zawodniczek i nie ponosi odpowiedzialności                         

za ewentualne wypadki, oraz rzeczy pozostawione w szatniach, na sali sportowej i inne 

wynikające z odpowiedzialności cywilnej.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu zawodów 

  
Zgłoszenia do turnieju można nadsyłać na adres mailowy: ukspancerni@interia.pl  
Turniej weteranów rozpoczyna się o godz.12.00 zapisy od godz.11.00 lub na adres mailowy  
ukspancerni@interia.pl . 

 Nagrody:  

• puchary za miejsca I – III,  

• dyplomy za miejsca I - VI, 

• odznaki okolicznościowe dla 100 zawodników, 
Dla wszystkich startujących zapewniamy wodę mineralną, dostęp do kawy i herbaty 

Zapisy w hali sportowej w dniu zawodów sobota 27.06.2015 /sobota/  
od godz. 8.30 do godz.9.30 

Losowanie g.9.30 
Rozpoczęcie g.10.00 



Organizator: 

1. Uczniowski Klub Sportowy „Pancerni” Żurawica 

2. Gimnazjum im. 2 Pułku Pancernego w Żurawicy 

3. MLKS „NURT” Przemyśl  
4. MDK Przemyśl 
5. KU AZS PWSW Przemyśl 
6. Urząd Gminy Żurawica 

7. Stowarzyszeni „Razem jest łatwiej” w Żurawicy 

 
Sponsor główny zawodów: 

 PGNiG S.A Warszawa o/Sanok 

  

 

 

Serdecznie Zapraszamy 


