
Powiat Leżajski                               Miasto Leżajsk 

LEŻAJSK 
 

OOTTWWAARRTTYY  TTUURRNNIIEEJJ  TTEENNIISSAA  SSTTOOŁŁOOWWEEGGOO  
DDLLAA  DDZZIIEECCII,,  MMŁŁOODDZZIIEEŻŻYY  II  DDOORROOSSŁŁYYCCHH  

OO  PPUUCCHHAARR  SSTTAARROOSSTTYY  LLEEŻŻAAJJSSKKIIEEGGOO 
15.06.2019r. (sobota) - LEŻAJSK 

1. Organizatorzy: 

- UKS SP1 w Leżajsku 
- Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku 
- Powiat Leżajski 
- Miasto Leżajsk 

2. Patronat turnieju: 

- Starosta Leżajski - Marek Śliż 

3. Termin i miejsce zawodów:  

Turniej rozegrany zostanie w dniu 15 czerwca 2019 r. (sobota) Hala Zespołu Szkół 
Licealnych w Leżajsku  
Adres: ul. M. Curie-Skłodowskiej 6,  37-300 Leżajsk  

4. Program zawodów: 

 9:00-9:30 – przyjmowanie opłat startowych  
10:00 - uroczyste rozpoczęcie turnieju  
16:00 – przewidywane zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród  
 

5. Cel turnieju:  

Popularyzacja tenisa stołowego oraz krzewienie idei sportu.  

6. Zgłoszenia:  

Należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zgloszenia@pozts.pl  
lub telefonicznie: Andrzej Mazurkiewicz - 698 786 723 w terminie do 14.06.2019 r.  
(piątek), do godz. 20:00, w treści maila proszę podać:  
imię i nazwisko, data urodzenia, klub/miejscowość.  



7. Kategorie wiekowe:  

- kategoria kobiety:     - kategoria mężczyźni:  

Grupa Adz: 0- 13 lat (2006 i młodsze)  Grupa A:11 lat i młodsi (2008 i młodsi) 

Grupa Bdz: 14+… (2005 i starsze)   Grupa B: 12-13 lat (2006 i 2007) 

       Grupa C: 14-15 lat (2004-2005)  

       Grupa D: 16 - 46 lat (1973-2003)  

       Grupa E: 47 lat i starsi (1972 i starsi...)  

W przypadku małej ilości zgłoszeń grupy mogą zostać połączone. 

 

8. Nagrody:  

- miejsca 1 - 3  puchary , dyplomy, nagrody rzeczowe 
- miejsca 4 - 6, medale, dyplomy, nagrody rzeczowe 
- miejsca 7 - 12, medale, dyplomy 
- pozostałe miejsca - pamiątkowe dyplomy 
- wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają bezpłatną wejściówkę na basen MOSiR w Leżajsku  
- Statuetka dla najlepszych zawodników z Powiatu Leżajskiego w każdej grupie 
- Statuetka dla najmłodszego i najstarszego zawodnika 
- Wśród wszystkich grających uczestników rozlosujemy 5 nagród rzeczowych 
 

9. Uczestnictwo:  

W turnieju mogą startować wszyscy ( zawodnicy i zawodniczki posiadający licencje 
zawodnicze bez ograniczenia ligowego oraz zawodnicy nie posiadający licencji)  

10. Wpisowe:  

Opłata startowa wynosi 10 złotych od uczestnika i wpłacana jest w dniu turnieju.  

11. System rozgrywek:  

Pucharowy „do dwóch przegranych meczów” 

 

Opiekę wychowawczą nad niepełnoletnimi zawodnikami podczas zawodów sprawują 
ich opiekunowie (rodzice). 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!! 


