
Ogólnopolskie Zawody Szkół Ponadgimnazjalnych w Drużynowym Tenisie 

Stołowym - Nysa 20-22.06.2013 r. 

 

1. Patronat: 

- Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie. 

- Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w Opolu. 

- Starostwo Powiatowe w Nysie. 

 

Organizatorzy: 

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie. 

- AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. 

- Bursa przy ZSiPO w Nysie. 

 

3. Cel: 

- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży. 

- wyłonienie najlepszych drużyn szkół ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym w Polsce. 

- integracja środowiska tenisa stołowego z całej Polski. 

 

4.Termin i miejsce: 

Zawody zostaną rozpoczęte w dniach 20-22.06.2013r. w Nysie: chłopcy hala AZS PWSZ  

ul. Otmuchowska, dziewczęta hala ZSiPO ul. Rodziewiczówny1.  

 

5.Uczestnictwo: 

Do mistrzostw zapraszamy po dwie drużyny dziewcząt  i chłopców z każdego województwa (mistrz 

 i wicemistrz) oraz dodatkowo po jednej drużynie dziewcząt i chłopców z miasta Nysa. 

Drużyna składa się minimum z 2 maksymalnie  z 3 zawodników reprezentujących jedną szkołę. Każdy 

uczestnik powinien posiadać ważną legitymacje szkolną, być na liście zgłoszeniowej  podpisanej przez 

dyrektora szkoły. Za  badanie lekarskie  odpowiadają opiekunowie zespołów. W zawodach mogę 

występować zawodnicy urodzeni w roku 1993 i młodsi.  

 

7. System rozgrywek 

Planowany system mieszany: grupowo-pucharowy 

Mecz rozgrywany będzie do wygrania przez jedną z drużyn 3 gier według klucza: 

a-x 

b-y  

gra podwójna 

a-y  

b-x 

Gry rozgrywane będą do 3 wygranych setów.  

 

8. Nagrody: 

Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe w miarę pozyskanie sponsorów. 

 
9.Zakwaterowanie i wyżywienie: 

Zakwaterowanie uczestników  w akademiku PWSZ Nysa ul. Ujejskiego (z 21 na 22 czerwca oraz  z 22 

na 23 czerwca) oraz posiłki : kolacja 21.06.2013, śniadanie, obiad, kolacja 22.06.2013r. śniadanie, 

obiad 23.06.2013. 

 

10. Koszty uczestnictwa: 

Wpisowe od drużyny: 80zł   tel.kontaktowy:600995878 Bogusław Kurczak 

Nocleg: w akademiku PWSZ – 1 doba: 35zł tel. kontaktowy: 661962980, hala 774090681  

Jankowski Zbigniew  (80 osób). Wyżywienie:  śniadanie, obiad, kolacja : 18zł.  

 



 

11. Proponowany program: 

20.06.2013r. 

15:00 -19:00 zakwaterowanie (akademik). 

18:00- 20:00 kolacje. (ZSiPO ul. Rodziewiczówny1.) 

20:00 odprawa techniczna(pokój nauczycielski (ZSiPO Nysa)   

21.06.2013r. 

7:30 - 8:30 śniadanie (ZSiPO ul. Rodziewiczówny1.) 

9:00 – 9:30 uroczyste otwarcie (hala ZSiPO Nysa ul. Rodziewiczówny 1) 

10:00 – 14:00 gry w grupach 

14:00 obiad ( ZSiPO Nysa) 

15:30- 18:30 dalszy ciąg gier 

19:00 kolacja 

22.06.2013r.7:30-8:30 śniadanie 

9:00 finały i gry o 3 miejsce (turniej indywidualny) 

12:30 zakończenia zawodów. 

13:00 obiad. 

12. Sprawy różne: 

Zgłoszenie pisemne potwierdzone przez Dyrektora Szkoły z nr. tel. imieniem i nazwiskiem  opiekuna 

oraz wykazem imiennym zawodników do 25 maja 2013 roku.   

bhpbogdankurczak@o2.pl 

-Szczegółowych informacji  udziela Bogusław Kurczak kom. 600995878. 

-System zawodów może ulec zmianie, jeżeli zgłosi się mniejsza liczba drużyn. 

-Organizator nie ubezpiecza zawodników  

-Opłaty należy dokonać na konto AZS PWSZ Nysa do 01.06.2013r.  

Nr.konta: 49102037140000490201343227, Klub AZS PWSZ Nysa Ul. Głuchołaska 12 

-48-304 Nysa , z dopiskiem WPISOWE (ilość osób) 

-Koszty organizacyjne turnieju pokrywają organizatorzy 

-Koszty zakwaterowania, wyżywienia i wpisowego pokrywają zgłoszone zespoły. 

 

Wszelkich informacji udziela: Bogusław Kurczak tel. kom. 600995878 
 


