
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
III  Ogólnopolskiego Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego 

Kraśnik 2018 

w tenisie stołowym w kategoriach skrzatów i żaków, młodzików, kadetów 

Kraśnik 15-16 grudnia 2018r. (sobota - niedziela) 

1. Organizatorzy: 
Miasto Kraśnik, Szkolny Klub Tenisa Stołowego "Dwójka" Kraśnik 
 
2. Patronat medialny: 
- TVP 3 Lublin 
- Polskie Radio Lublin 
 
2. Termin i miejsce: 
15-16 grudnia 2018 roku (sobota - niedziela) 
Hala sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10 
 
3. Cel: 
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,  
- krzewienie idei fair play,  
- odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych 
 
4. Uczestnictwo: 
W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony                         
w następujących kategoriach wiekowych: 
- kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2004-2005 
- młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006-2007 
- żak i skrzat - dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2008 i młodsi 
Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach. Odpowiedzialność 
za posiadanie zgody lekarza spoczywa na rodzicu/opiekunie lub klubie sportowym 
 
5. Program turnieju: 
15 grudnia (sobota) 
830-920 – rozgrzewka 
930 - uroczyste otwarcie zawodów 
1000 - 1800 – gry eliminacyjne w kategoriach żaków, młodzików, kadetów z przerwą obiadową 
1800 - kolacja 
 
16 grudnia (niedziela)  

900-930 - gry ćwierćfinałowe dziewcząt w kategorii kadetów, młodzików i żaków 

930-1000 - gry ćwierćfinałowe chłopców w kategorii kadetów, młodzików i żaków  

1000-1100 - gry o miejsca 5-8 dziewcząt i chłopców w kategorii kadetów, młodzików                        

i żaków                    

1100-1125 - gry półfinałowe dziewcząt w kategoriach kadetów, młodzików i żaków  

1125-1150 - gry półfinałowe chłopców w kategoriach kadetów, młodzików i żaków  



1150-1215 - gry finałowe dziewcząt w kategoriach kadetów, młodzików i żaków  

1215-1240 - gry finałowe chłopców w kategoriach kadetów, młodzików i żaków  

1300 uroczyste podsumowanie zawodów, wręczenie pucharów, dyplomów, nagród 

rzeczowych 

 
6. Zgłoszenia:  
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać                 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 21:00 na adres: 
artek.domanski@wp.pl Ze względów organizacyjnych, osiągnięcie maksymalnego limitu 
uczestników przed dniem 11 grudnia 2018 r. będzie skutkowało wcześniejszym zamknięciem 
list startowych 
 
7. System rozgrywek: 
Grupowy (I faza) i pucharowy. Rozstawienie zawodników na podstawie aktualnych 
rankingów ogólnopolskich w sezonie 2018/2019 w danej kategorii wiekowej. W dniu                        
15 grudnia rozgrywane będą gry eliminacyjne. 16 grudnia przeprowadzone zostaną gry 
ćwierćfinałowe, gry o miejsca 5-8, gry półfinałowe i finałowe 
 
8. Nagrody: 
Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają dyplomy, medale, puchary i nagrody rzeczowe. Puchary 
otrzymają również uczestnicy, którzy zajmą miejsca 5-8. Wszystkim startującym zostaną 
wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa  
 
9. Sprawy finansowe: 
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty 
startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem 
 
11. Sprzęt sportowy: 
Turniej zostanie rozegrany na stołach Butterfly Octet, piłeczki plastikowe białe 
 
12. Biuro zawodów:  
Biuro będzie zlokalizowane w hali sportowej PSP nr 2 w Kraśniku i będzie czynne                             
od godz. 8.00 w dniu 15 grudnia (sobota) przez całe zawody. W biurze należy potwierdzić 
uczestnictwo, odebrać bloczki na wyżywienie, można podbić delegacje, uzyskać informacje            
w sprawie zawodów, noclegów.     
                      
Kontakt: Artur Domański tel. 609182418, artek.domanski@wp.pl 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki                          

 

 

                                                                                                                      Organizatorzy 
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