TURNIEJ MINI CUP DRZONKÓW 2017 W TENISIE STOŁOWYM
KOMUNIKAT NR 2
1. ORGANIZATORZY:
Zielonogórski Klub Sportowy - www.tenis-stolowy.zks.pl
2. PATRONAT
Akademia Lucjana Błaszczyka - www.lucjanblaszczyk.com
3. CEL IMPREZY
Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
4. BIURO ZAWODÓW(Centrum Obsługi Klienta WOSiR Drzonków)
Biuro czynne w dniach 31.08.-03.09.2017 - całodobowo
Sędzia Główny: Bartosz Bartkowicz
Aprowizacja uczestników:
Anna Świderska - 68 3214 312, 782-585-707, minicup@drzonkow.pl
5. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
31.08. - 1-3.09.2017 – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie im.Zbigniewa
Majewskiego, 66-004 Zielona Góra, ul.Drzonków-Olimpijska 20
- Hala tenisowa - 36 stołów
6. PROGRAM TURNIEJU
Czwartek – 31.08.2017
godz. 19.00-20.00 potwierdzenia zgłoszenia do turnieju deblowego - OPEN
godz. 20.00 – do zakończenia – gra podwójna OPEN
Piątek – 01.09.2017
godz. 8.00 – 9.00 – rozgrzewka
godz. 9.00 – 13.30 – gry drużynowe dziewcząt i chłopców
godz. 13.45 – 15.00 – przerwa obiadowa
godz. 15.00 – 18.00 – gry drużynowe dziewcząt i chłopców
godz. 18.00 – 20.00 - możliwość skorzystania z basenu WOSiR (pod opieką dorosłych)
godz. 20.00 – turniej dla dorosłych - OPEN
Sobota – 02.09.2017
godz. 8.00 – 9.00 – rozgrzewka
godz. 9.00 – 9.15 – otwarcie turnieju – Hala tenisowa

godz. 9.15 – 13.45 – gry indywidualne dziewcząt i chłopców
godz. 13.45 – 15.00 – przerwa obiadowa
godz. 15.00 – do zakończenia - gry indywidualne dziewcząt i chłopców
godz. 18.00 – gry finałowe turnieju drużynowego
godz. 20.00 – dekoracja turnieju drużynowego
godz.20.30 – 22.00 – bankiet dla trenerów, opiekunów(mała hala sportowa)
Niedziela – 03.09.2017
godz. 8.00 – 9.00 – rozgrzewka
godz. 9.00 – 13.00 – gry indywidualne dziewcząt i chłopców
godz. 13.30 – dekoracja turnieju indywidualnego – Hala tenisowa
7. SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU
Turniej rozegrany zostanie na dużej hali tenisowej na 36 stołach. W przypadku dużej liczby
uczestników również na małej hali. Turniej przeprowadzony będzie w systemie grupowopucharowym. System rozgrywek zależny od ilości uczestników w danej kategorii. Program
zawodów może ulec zmianie – zależne od liczby uczestników w poszczególnych kategoriach.
8. SPRAWY FINANSOWE
Wpisowe za turniej indywidualny, drużynowy, deblowy, trenerów - 10,00zł od uczestnika, za
każdy turniej. Opłaty przelewem na konto:
Zielonogórski Klub Sportowy, ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Bank BGŻ SA 39 2030 0045 1110 0000 0245 7480
lub gotówką w Biurze Zawodów.

Rezerwacja wyżywienia i zakwaterowania wyłącznie na formularzu elektronicznym
wysyłamy na adres cok@drzonkow.pl.
9. NAGRODY
Dla każdego uczestnika dyplom uczestnictwa. Za miejsca 1-3 w turnieju indywidualnym,
drużynowym, deblowym atrakcyjne nagrody rzeczowe(okładziny, deski, ręczniki, inne) oraz
medale.
10. ZGŁOSZENIA do turnieju do 28.08.2017 wyłącznie na formularzach elektronicznych
drogą mailową na adres: minicup@drzonkow.pl
Informacji odnośnie przebiegu imprezy udziela:
Paweł Sroczyński
tel.: 607-353-243

mail: pawelsroczynski80@gmail.com
Bieżące informacje o stanie przygotowań do imprezy oraz jej przebiegu znajdować się będą
na stronach internetowych: www.tenis-stolowy.zks.pl i www.lucjanblaszczyk.com

DO ZOBACZENIA W DRZONKOWIE !!!

