
 

    
 

           
 

DZIECIĘCY FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO 
BILCZA, 02 CZERWCA 2019 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 

 Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

 UKS Orlęta Bilcza 
 

2. Patronat Honorowy 

Anna Krupka  – Sekretarz Stanu  

Andrzej Bętkowski  –  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 

Marian Buras   –  Burmistrz Miasta i Gminy Morawica 

Dariusz Szumacher – Prezes PZTS 

 

3. Patronat medialny 

 Echo Dnia 

 Radio Kielce S.A. 

 TVP3 Kielce 
 

4. Partner 

 
 

5. Cel 

 Popularyzacja tenisa stołowego,  

 Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,  

 Promocja Miasta i Gminy Morawica.  
 
 



 

    
 

           
 

6. Termin i Miejsce 

Turniej odbędzie się w dniu 02 czerwca 2019 w Hali Sportowej „Bilcza” ul. Szkolna 1, 

26-026 Bilcza 

 
 

7. Uczestnictwo 

Impreza dedykowana jest wszystkim dzieciom zainteresowanym tenisem stołowym, 
zarówno tym, które aktywnie uprawiają tę dyscyplinę sportu, jak również tym, które 
dopiero chcą ją poznać. 
Zawodników obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz strój sportowy.  

8. System rozgrywania 

Rywalizacja odbywać się będzie w czterech kategoriach wiekowych w podziale na 

dziewczęta i chłopców: 

 skrzatka, skrzat w wieku 9 lat i młodsi, urodzeni w roku 2010 i później, 

 żaczka, żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2008-2009, 

 młodziczka, młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2006-2007, 
 kadetka, kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2004-2005. 

 

9. Program 

godz. 8.00 -8.50  – zapisy do turnieju,  
godz. 9.00   – uroczyste otwarcie imprezy,  
godz. 9.15 - 14.00  – gry turniejowe,  

Strefa rekreacyjno-rozrywkowa 
–  pingpongowe konkursy sprawnościowe; 
–  pingpongowe gry i zabawy dla najmłodszych; 
–  trening tenisa stołowego dla nowicjuszy i średniozaawansowanych; 
–  pokaz zawodowej gry w tenisa stołowego. 

godz. 14.00 -14.30 – uroczyste zakończenie imprezy, wręczenie pucharów,  nagród 
oraz dyplomów.  
 



 

    
 

           
 

10.  Zgłoszenia , Wpisowe 

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu turnieju u sędziego zawodów w godzinach  
8:00 – 8:50.  

Brak wpisowego do turnieju. 
11. Nagrody 

Za miejsca 1 - 3 puchary, dyplomy i nagrody. 

12.  Sprzęt Sportowy 

Stoły TIBHAR – 16 sztuk, piłki plastikowe TIBHAR 40+ *** SYNTT NG.   

13.  Sprawy różne:  

Dodatkowych informacji o turnieju udziela:  

Prezes ŚOZTS - Robert Janus tel. 739-485-322.  

 

Za Organizatorów  

  Robert Janus  
  Prezes Zarządu  

Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 


