
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
Barcin 2015r. 

 
I . Organizatorzy: 
- Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy, 
- Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 
- Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie,  
- Uczniowski Związek Tenisa Stołowego w Barcinie, 
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. 
 
II Cel turnieju: 
- popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, 
- wyłonienie najlepszych gimnazjów w Polsce w tenisie stołowym. 
 
III. Sponsorzy:  
Urząd Miejski w Barcinie i inni 
 
IV. Termin i miejsce: 
Zawody finałowe odbędą się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w 
Barcinie,  ul. Artylerzystów 9,  w dniach: 15-17 maja 2015 r.  
 
V. Uczestnictwo i regulamin zawodów: 
 

1. Uczestnictwo:  
-do startu uprawnione są drużyny Mistrzowie Województw w roku szkolnym 2014/15,  
-organizator zastrzega sobie prawo dokooptowania medalistów z poprzednich Mistrzostwach 
Polski Gimnazjów oraz, w przypadku mniejszej od 16 ilości drużyn, wicemistrzów 
województw, 
-w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców (rocznik 1999 i młodsi), 
-drużynę stanowią uczniowie jednego gimnazjum (bez prawa kooptacji), 
-do zawodów obowiązuje imienne zgłoszenie szkoły z podpisami opiekuna oraz dyrektora 
szkoły, 
-każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną: prawo reprezentowania szkoły 
mają uczniowie, którzy rozpoczęli w niej naukę nie później niż 1 października roku szkolnego 
2014/2015, 
-do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich- posiadający 
grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego, 
-zespół liczy 2 lub 3 chłopców /jeden rezerwowy/, 2 lub 3 dziewczynki /jedna rezerwowa/ z 
prawem zmiany zawodnika rezerwowego w grze podwójnej i indywidualnej. 
 
      2.   Przeprowadzenie zawodów: 
-mecz rozgrywany jest do trzech wygranych punktów, 
-zawody rozgrywane są do trzech wygranych setów (set będzie wygrany przez zawodnika lub 
parę, którzy pierwsi zdobędą 11 punktów) oprócz stanu, gdy obaj zawodnicy zdobędą 10 pkt: 
wtedy set będzie wygrany przez zawodnika, który pierwszy uzyska prowadzenie 2 pkt, 
-mistrzostwa rozegrane będą systemem mieszanym: najpierw w grupach, a następnie 
systemem pucharowym, 



-drużyny zostaną rozstawione na podstawie ogólnopolskiego rankingu po III Grand Prix 
Juniorów, 
-kolejność gier: 
     I rzut                II rzut                     III rzut 
     A – X                                               A – Y  
     B – Y           Gra podwójna            B – X  
-zawody indywidualne i w grze podwójnej (dla chętnych uczestników gier drużynowych) 
odbędą się systemem pucharowym wg rozstawienia po III Grand Prix Juniorów,  
- od miejsca piątego gry będą o przedziały: drużyny otrzymają dyplomy za pierwsze miejsce z 
danego przedziału, 
- nie będzie gier o miejsce 3, które zajmą dwa zespoły. 
 
VI. Zgłoszenia: 
Potwierdzenie udziału w turnieju prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 
2015 r.  na adres: Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie, ul. Polna 1, 88-190 
Barcin,  tel/fax. 052 3832392  lub e-mail:  wojkowbar@op.pl . 
 
VII. Sprawy finansowe: 
-zakwaterowanie i wyżywienie (od kolacji w dniu 15.05.2015r. do obiadu w dniu 17.05.2015  
wynosi 120 zł od osoby w przypadku noclegów w szkołach i 140 zł od osoby w przypadku 
noclegów w Ośrodku Wypoczynkowym w Wiktorowie (9 km od sali);  o przydzieleniu 
noclegów decyduje kolejność zgłoszeń; Gimnazjum w Barcinie znajduje się 300 m od miejsca 
zawodów, 
-należność za zakwaterowanie i wyżywienie - płatne na miejscu gotówką u organizatora, 
-koszty organizacyjne turnieju oraz korzystania z pozostałych obiektów pokrywa organizator. 
 
VIII. Zakwaterowanie i wyżywienie:  
-uczestnicy zostaną zakwaterowani w Gimnazjum nr 1 w Barcinie ( 40 miejsc), Szkole 
Podstawowej nr 2 w Barcinie (25 miejsc),  Ośrodku Wypoczynkowym w Wiktorowie (80  
miejsc); o przydzieleniu noclegów decyduje kolejność zgłoszeń, 
 -wyżywienie w Gimnazjum nr 1 w Barcinie i SP 2 w Barcinie. 
 
IX. Program turnieju: 
- przyjazd ekip w dniu  15 maja 2015 r.:  w godzinach 18.00 - 20.00. 
- kolacja w godzinach: 19 - 21.00,  
- biuro zawodów czynne w dniu 15 maja 2015 r.  od godziny 18.00 w Gimnazjum nr 1  
  w Barcinie, 
- odprawa techniczna odbędzie się 15 maja 2015 o godz. 20.00 w Gimnazjum nr 1 w Barcinie, 
- program oraz losowanie turnieju w grupach i indywidualnie na dzień 16 i 17 maja podany 
  zostanie na stronie ogólnopolskiego SZS oraz na odprawie technicznej. 
 
X. Nagrody: 
- drużyny za miejsca 1 – 8 otrzymają puchary, pozostałe dyplomy, 
- za miejsca 1 – 3: medale i nagrody rzeczowe, 
- w grach indywidualnych i podwójnych za miejsca 1 -8: puchary i dyplomy, 1 – 3: medale. 
 
XI. Sprawy różne: 
- zawody zostaną rozegrane na 12-16 stołach w zależności od ilości zgłoszonych drużyn  
(8 stołów Nitaku – zielone, 8 stołów niebieskich, piłki treningowe double circle), 



- za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki  organizator nie ponosi odpowiedzialności, 
- organizator nie ubezpiecza zawodników, 
- za bezpieczeństwo i zachowanie młodzieży na zawodach odpowiada nauczyciel - opiekun  
   młodzieży, 
- informacje można uzyskać pod telefonami: 0 52 383 23 92 (sekretariat Gimnazjum nr 1) oraz 
Wojciech Kowal: 691 522 485. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 
W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 

Barcin, 15 - 17 maja 2015 r. 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Do
 

ra
ch

un
ku

 Nazwa (klub, organizacja):  
Adres:  
Kod pocztowy i miejscowość:  
NIP:  

Ko
nt

ak
t: 

Osoba dokonująca zgłoszenia:  
Adres e-mail:  
Nr telefonu:  

Uwagi (opcjonalnie): 
 
 
 

Wypełnioną kartę należy przesłać na e-mail: wojkowbar@op.pl w terminie do 
5.05.2015 r. lub fax 052 383 23 92 
 

 
 

Nazwa Gimnazjum  
 

Województwo  

Imię i nazwisko zawodnika/czki 
Ilość punktów po  III 

Grand Prix Polski 
Juniorów 

1.  
2.  
3.  

Trener/opiekun 
 

kobieta mężczyzna 
  

Pozostałe osoby (wymienić) 
np. kierowca, rodzic (podać 

płeć): 

 
 

 

Czy drużyna będzie 
posiadała swój transport? 

TAK NIE 
  

Jesteśmy zainteresowani 
turniejem indywidualnym i 
deblowym 

TAK NIE 

  

Proszę o zakwaterowanie w: Gimnazjum nr 1 
w Barcinie 

SP -2                    
w Barcinie 

Ośrodku w 
Wiktorowie 

   
W celu dokonania zgłoszenia należy wstawić znak "X" w odpowiedniej komórce. 


