CHARYTATYWNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
3 czerwca (niedziela) 2018 roku - Nowy Dwór Mazowiecki
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizator:
KS ATS Nowy Dwór Maz.

https://www.facebook.com/ksatsnowydwormaz/

2. Partnerzy medialni:
Regionalny Portal Sportowy NoToSport
Gazeta Nowodworska

http://notosport.pl/
https://www.facebook.com/gazetanowodworska/

SPONSORZY:
Marcin Ozdarski, Radny Powiatu Nowodworskiego
Agnieszka Kowalska, Radna Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

3. Termin i miejsce:
03.06.2018 - godz. 09:30: rocznik 2007 i młodsi,
godz. 09:30: rocznik 2003 - 2006
godz. 12:30: Open (wszyscy chętni bez ograniczeń)
Sala Holi Gym&Fitness, ul. Młodzieżowa 1

4. Cel rozgrywania :
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej
- wsparcie i ochrona zdrowia Olka Gratunika, który choruje na złośliwy nowotwór mózgu

5. Uczestnictwo i sposób rozgrywania:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2017/18

5.1 Wszystkie kategorie będą rozgrywane w formule do trzech wygranych setów. System rozgrywek
zostanie ustalony podczas dnia zawodów w zależności od liczby zgłoszonych osób.

6. Program zawodów:
3 czerwca 2018 roku (niedziela)
godz. 09:00
godz. 09:20
godz. 09:30

koniec zapisów do kategorii: rocznik 2007 i młodsi oraz rocznik 2003-2006
losowanie darmowych wejściówek na trening Akademii Tenisa Stołowego
start zawodów - rocznik 2007 i młodsi

godz. 09:30

start zawodów - rocznik 2003-2006

godz. 12:00
godz. 12:00
godz. 12:20
godz. 12:30
godz. 15:30
*

LICYTACJA KOSZULEK: NATALII PARTYKI I PAWŁA FERTIKOWSKIEGO
koniec zapisów do kategorii Open
losowanie darmowych wejściówek na trening Akademii Tenisa Stołowego
start zawodów - kategoria Open
dekoracja najlepszych zawodników - kategoria Open
dekoracja najlepszych zawodników w kategoriach młodzieżowych planowana jest na
godzinę 12:00

Zawody będą rozgrywane na 5 stołach, piłeczkami celuloidowymi Double Circle lub w przypadku zgody obu
zawodników własną piłeczką plastikową

7. Zgłoszenia :
Zgłoszenia przyjmowane są przy stoliku sędziego głównego w dniu zawodów w nieprzekraczalnym
terminie - do 30 minut przed rozpoczęciem danej kategorii

8. Wpisowe do turnieju:
Rocznik 2007 i młodsi oraz rocznik 2003-2006 - 10 zł,
OPEN - 15 zł
Wpisowe należy opłacić w dniu rozgrywania zawodów - przed rozpoczęciem danej kategorii.

8.1 Cały dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na cel turnieju, czyli na wsparcie Olka Gratunika w
walce z chorobą. Podczas trwania turnieju obecni będą wolontariusze z puszkami, gdzie będzie można
dodatkowo wesprzeć Olka darowizną.

9. INNE:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia uczestników, kradzieży, uszkodzenia czy
zagubienia sprzętu oraz rzeczy osobistych.
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji w przypadkach nieokreślonych w niniejszym regulaminie
- Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych do
udziału w zawodach oraz posiadaniu aktualnych badań lekarskich

10. Nagrody:
- najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymają medale oraz nagrody rzeczowe
- najlepsza zawodniczka w każdej kategorii otrzyma medal

11. Atrakcje:
Podczas turnieju odbędzie się licytacja koszulek reprezentantów Polski w tenisie stołowym: Natalii
Partyki oraz Pawła Fertikowskiego, z której to dochód przeznaczony zostanie na leczenie Olka Gratunika.
Ponadto odbędzie się losowanie wejściówek na jednorazowy, darmowy trening tenisa stołowego w
Akademii Tenisa Stołowego Damiana Wasiaka i Marka Mality w Nowym Dworze Mazowieckim. O słodki
poczęstunek dla zawodników podczas trwania zawodów zadba cukiernia "Torty Prawdziwe", natomiast o
słony poczęstunek piekarnia "Kołacz".

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU I SPĘDZENIA TEGO DNIA PRZY
PINGPONGOWYM STOLE W JAKŻE NIEZWYKŁYM CELU, ZACHOWUJĄC PRZY TYM RODZINNĄ ATMOSFERĘ
ORAZ SPORTOWĄ WALKĘ FAIR-PLAY !!!
Organizatorzy:

Marek MALITA
Damian WASIAK
Kontakt:

tel. 510 820 439
e-mail: ktsndm@gmail.com

