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KWIDZYN,  05.10.2018r. 

 

KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY 

 

IV POWIŚLAŃSKI  FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO  
 

 

Organizator:   
 Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie, 

 Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie, 

 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, 

 Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa  Stołowego w Gdańsku, 

 Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku, 

 Urząd Marszałkowski w Gdańsku. 

 

Cel:    
 popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,  

 wyłonienie reprezentacji woj. pomorskiego na II Grand Prix Polski w kat. juniorów, juniorek, 

juniorów młodszych, juniorek młodszych, młodzików i młodziczek. 

 

Terminy:  

 II WTK juniorów  młodszych / juniorek mł. /ur. 2004 i mł./-   

27.10.2018 (sobota) 

       Losowanie o godz. 10.00 ,  początek gier godz. 10.30, 

 II WTK młodzików  / młodziczek  /ur. 2006 i mł./ 

   28.10.2018 (niedziela) 

        Losowanie o godz. 10.00 ,  początek gier godz. 10.30, 

 II WTK juniorów / juniorek /ur. 2001 i mł./  

28.10.2018 (niedziela) 

        Losowanie o godz. 13.00,  początek gier godz. 13.30, 

Miejsce:   

 Hala  Sportowa KCSiR – Szkoła Ponadgimnazjalna Nr 2 w Kwidzynie ul. 

Żwirki i Wigury. 
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Prawo startu mają:  

 Juniorzy, juniorki, juniorzy młodsi, juniorki młodsze, młodzicy i młodziczki, 

posiadający aktualne licencje na sezon 2018/2019 i ważne badanie lekarskie, 

określające zdolności do udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004 (Dz.U. Nr 282 poz. 

2815) i Ustawa o Sporcie Kwalifikowanym z 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 155 poz. 1298),  

 zawodnicy, trenerzy i inne osoby prowadzące zawodników /coaching/ zobowiązane są 

do posiadania obuwia sportowego, nie spełnienie tego warunku będzie skutkować 

opuszczeniem parkietu hali. 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

 turnieje II WTK zostaną rozegrane zgodnie z regulaminami PZTS i PWZTS, 

 turnieje II WTK zostaną rozegrane białymi `piłeczkami plastikowymi BUTTERFLY 

zgodnie z regulaminami PWZTS. 

Zasady finansowania:  

 koszty związane z organizacją zawodów pokrywają organizatorzy, a pozostałe koszty 

(wpisowe, przejazdy, itp.) pokrywają kluby delegujące zawodników i zawodniczki, 

 wpisowe 15,- pln w każdej kategorii wiekowej. 

Nagrody:  

 za miejsca 1-4 puchary, 

 1-4 nagrody i upominki rzeczowe /akcesoria sportowe/. 

 

Ubezpieczenie: 

 opiekunowie zgłaszający zawodników są odpowiedzialni za ubezpieczenie 

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

 organizatorzy nie ubezpieczają startujących i nie biorą odpowiedzialności za wypadki. 

 

Uwagi końcowe: 

 w czasie trwania turnieju będzie czynny bufet.  

 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na 

terenie obiektów udostępnianych w czasie zawodów. 

 

 
Sekretarz PWZTS Gdańsk           Trener koordynator 

Sekcji Tenisa Stołowego MTS Kwidzyn  

Karol Skolimowski                                                    

                                                    Mariusz Schaefer      


