
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

IХ międzynarodowy turniej z tenisu stołowego     

“Puchar Anatolija Strokatowa” 
Turniej odbędzie  się  pod patronatem  Olimpijskiego komitetu Ukrainy 

1. Cele i zadania zawodów: 

- popularyzacja tenisu stołowego na Ukrainie; 

- podnoszenie poziomu umiejętność  kadetów i juniorów; 

- nawiązanie braterskich stosunków między sportowcami miast Ukrainy i  Europy zachodniej.  

2. Miejsce i czas 

 Zawody odbędą się  w terminie z 26.04-02.05.2017   m. Lwów  (ul. Szirecka , 36 ) w pomieszczeniu w 

centrum targowym ,, Piwdennyj -EXPO,,  ( http:/www.pivdennij.com/katoloh/index/cat/678/) 

3. Kierownictwo zawodów 

   Wspólne kierownictwo osiąga się zasadą kultury fizycznej i sportem administracji państwowej 

obwodu   Lwowskiego oraz  federacji tenisu   stołowego obwodu Lwowskiego.  

4. Zasady uczestnictwa. 

Zawody odbywają się w następnych grupach wiekowych: 

27-28.04.2017r. chł.i dz. 2007r.u.ta młodsi 

27.04-29.04.2017r. ----- 2005-2006 r.u. chł. i dz. 

27.04-29.04.2017r. ----- 2002-2004r.u. 

Dzień przyjazdu: 26 kwietnia  do 17.00godz., początek 27 kwietnia  10.00 godz.  

01-02.05.2017r. -męszczyzn  30-39 lat ,początek  zawodów  o godzinie 12.00  

01.-02.05.2017r. kobiety  30  i starszi , początek zawodów o 15.30  

01.-02.05.2017 r. męsz. 40-49 lat , początek zawodów o godzinie 15.30 

01.-02.05.2017 r. 50-59 lat , początek zawodów o godzinie 12.00 

01.-02.05.2017r. męsz. 60-64 lat , początek zawodów o godzinie 15.30  

01.-02.2017r. męsz. 65 i starszi , początek zawodów o godzinie 12.00 

Dzieci mają prawo do gry w dwóch kategoriach, weterani grać tylko w jednej kategorii. 

 5. Wytraty 

    Wytraty druzyn za koszt  wlasny. 

7. System rozgrywek. 

     System rozgrywek  wyznacza komisja sedziowa. 

8. Umowy zaliczenia uczestnikow. 

obie dowód osobisty, lub metryki. 

http://www.pivdennij/


 

      Zaletą jest dostępna piłka 40+***(plastik).Zawody odbywaja sie na 12 stolacy TIBHAR  Persson 

9. Nagrody i wytraty. 

     Zwycziezcy i lauraci otrzymują puchary i medali, dyplomy i wartoścowe nagrody. . Trenery biora udzial w 

„okrąglem stole” i wyznaczenie „ najlepszego trenera” 

Dany „regulamin” jest  oficjalnym  zaproszeniem na zawody 

Synczuk Witalij �+380986935414 

Igor Mayovka �+380974655890, tel./fax �+38(032)2384881, �+38(032)2672296; 

Igor Mudryi �+380968808066; 

Oleksandr Oles’kevych �+3809704334603; 

IMEIL: FNTLO@ukr.net,  mayovka.igor@yandex.ua 

Table Tennis Federation of Lwowskiego http://mayovka-igor.narod.ru/  

mailto:FNTLO@ukr.net
http://mayovka-igor.narod.ru/

