
                                                                                               Rud 

                      OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE TENISA STOŁOWEGO                                          

.                                                            25 LAT UKS „TENISISTA” RUDNO            

                 TERMIN NR 1 - 31.10.2021  ( NR 2 – 11.11.2021 * NR 3 – 28,12.2021)                                                                                                                                                                                              

1.Cel: popularyzacja tenisa stołowego i integrowanie się zawodników  zróżnicowanych wiekowo i 

środowiskowo podczas spotkań   ogólnopolskich , nagrodzenie najlepszych zawodników ,  promocja 

JUBILEUSZU UKS „TENISISTA” RUDNO.                                                                                                                                                      

2.Organizator:  UKS Gminy Pelplin „TENISISTA” Rudno                                                                          

3.Partnerzy: Starostwo Tczewskie,  Zespół Szkół w Subkowach, Gmina Pelplin                                                   

4.Termin: 31.10.2021 ( NIEDZIELA ) –godz.8.30 (losowanie), godz.9.00 (gry)  Dziewczęta i 

chłopcy w kat: skrzat, żak, młodzik, kadet, + JUNIOR (2003-06).   Godz.11.30 (losowanie), 

12.00 ( gry ) Kobiety i mężczyźni w kat: senior, weteran, amator, dziewczęta + kobiety. 

Dziewczęta i chłopcy mogą grać w kat. ze starszymi.                                                                                                           

5.Miejsce: Hala Sportowa Zespołu Szkół w SUBKOWACH, ul. Wybickiego 19 B .                                        

6.Uczestnictwo:   

SKRZATKA ŻACZKA MŁODZICZKA 

SKRZAT’13/14 ŻAK’11/12 MŁODZIK’09/10 

KADETKA KOBIETY OPEN WETERAN 40+ 

KADET’07/08 SENIOR OPEN AMATOR OPEN 

Warunkiem rozgrywania grup jest udział w nich 8 zawodników/czek, w kat. skrzat 6.                                                           

7.System.gier:.grupowy lub do 2 przegranych spotkań.                                                                                                                                       

8.Sprzęt: 9 stołów firmy BUTTERFLY, piłeczki plastikowe                                                  

9.Zgłoszenie: preferowane www.6cali.pl telefoniczne SMS (+48 783 899 889), e-mail: 

juwajan.1@wp.pl do 29.10.2021 do godz. 20.00 lub w dniu zawodów  8.30                                                                          

10.Nagrody:  dla najlepszych zawodników/czek w kategoriach za miejsca I-III pamiątkowe 

medale, patery, puchary i cenne nagrody rzeczowe (firmowe koszulki, spodenki, sprzęt AGD i 
inne) pakiet startowy, poczęstunek o 10.00 i 13.00, punkty do rywalizacji łącznej za 3 turnieje. 
Nagrody dodatkowe dla najlepszych po 3 turniejach w postaci 30 talonów na artykuły BUTTERFLY 

o wartości    od 300 do 100 zł.                                                                                                           

11.Sprawy finansowe: zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny, opłacają wpisowe 30 zł.- od 

skrzata  do juniora i 40 zł.: senior, weteran, amator                                                                                          

12.Różne: organizatorzy nie ubezpieczają uczestników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 

Sędziowanie koleżeńskie. Gra max w 2 kategoriach.                                                                                                                                                                                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                  ORGANIZATOR                                                                                                                                                                

                           Tenisista   

                     ul. Szkolna 4, 83-130 Rudno, woj. pomorskie 
 

    www.tenis-pelplin.pl        tel.783-899-889         juwajan.1@wp.pl                                                                                                            
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