
 

 

 
 

PUCHAR  PREZYDENTA  MIASTA  SOSNOWCA  
 W  TENISIE  STOŁOWYM 

 
 
 
 
1. Celem zawodów jest wzbogacenie lekcji wychowania fizycznego i propagowanie tenisa stołowego wśród 
uczniów sosnowieckich szkół.  
 

2. Organizatorem cyklu zawodów jest Urząd Miejski w Sosnowcu oraz sekcja tenisa stołowego SP 6                      
w Sosnowcu - UKS Huragan Sosnowiec.    
 

3. Odbędą się jeden turniej, po którym zostanie stworzona klasyfikacja indywidualna i szkolna. 
 

TERMINY ZAWODÓW:  
07.06.2019 r. (piątek). 

 
4. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej SP 6 w Sosnowcu (dawne Gimnazjum nr 16)                                        
przy ulicy Legionów 21 o godz. 8.00-8.30 zapisy, 8.30-9.00 losowanie, 9.00 początek gier.  
 

5. Punktacja turnieju prowadzona będzie w kategoriach: szkoły podstawowe klasy I – VI oraz szkoły 
podstawowe klasy VII, VIII wraz z klasami gimnazjalnymi (o przynależności do kategorii decyduje data 
urodzenia). Osobno punktowana będzie kategoria indywidualna dziewcząt i chłopców.  
 

6. Wszyscy zawodnicy przyjeżdżają ze swoimi nauczycielami, którzy odpowiedzialni są za opiekę nad dziećmi 
podczas trwania turnieju, strój sportowy i legitymację szkolną swoich zawodników. 
 

7. Liczba zawodników nie jest ograniczona, lecz punkty dla swojej szkoły zdobywa tylko najlepsza 16. Dlatego 
prosimy opiekunów o wyselekcjonowanie najlepszych zawodników z danej szkoły co znacznie usprawni 
przebieg zawodów.  
 

8. Punkty przyznawane będą następująco: 1-miejsce 14pkt. 2-miejsce 12pkt. 3-miejsce 11pkt. 4-10, 5-9, 6-8, 7-7, 
8-6, miejsca 9-12 3pkt, miejsca 13-16 1pkt. Indywidualne punkty zawodników dopisywane zostaną                    
do klasyfikacji szkolnej. 
 

9. Zawody prowadzone będą w myśl przepisów PZTS (w pierwszej kolejności rozgrywamy gry do przodu),         
a wszystkie sprawy sporne oraz system przeprowadzenia gier ustalany jest przez sędziego głównego                
mgr Stanisława Szydło 502-392-436, tornado@tenisstolowy.com.pl. Klasyfikację zawodów można będzie 
śledzić na stronie www.tenisstolowy.com.pl  
 

10. Podczas turnieju najlepszych osiem zawodniczek i zawodników w każdej kategorii wiekowej nagrodzimy 
nagrodami rzeczowymi, a trzy najlepsze szkoły w każdej kategorii otrzymają puchary. 
 
 
 
 

ZAPRASZAMY do wspólnej rywalizacji 
 

 

 

 
Sekcja tenisa stołowego SP nr 6 

ul. Legionów 21 tel. 32 266-52-78 
zaprasza 

do wzięcia udziału w XXI turniej tenisa stołowego       
dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

o Puchar Prezydenta Sosnowca. 


