
 

„ŁÓDZKA GWIAZDKA 2016”  

OGÓLNOPOLSKI ŚWIĄTECZNY TURNIEJ SZKÓŁ W TENISIE STOŁOWYM 

ŁÓDŹ 17-19.12.2016r.     

*********************************************************************** 
 

 

XIV OGÓLNOPOLSKI ŚWIĄTECZNY TURNIEJ  W TENISIE STOŁOWYM   
„ŁÓDZKA GWIAZDKA 2016” 

 
ORGANIZATOR:  ZSO r 1  w Łodzi, MKS Jedynka Łódź, 
TERMIN:      17-19.12.2016 r.  
KONKURENCJE: gra pojedyncza dziewcząt (4), gra pojedyncza chłopców (6) 
KATEGORIE:  - kategoria "skrzat" (r. 2007 i młodsi chł.) 
  - kategoria żak (r. 2006 i młodsi dz./chł.) 
                          - kategoria młodzik (r. 2004 i młodsi chł.) 
  - kategoria kadet/ kadetki (r. 2002 i młodsi, chł.) 
                             - kategoria „Debiutant”, rocznik 2001 i mł. (dz./chł.) dla zaw. początkujących 

(nielicencjonowanych), oraz posiadających po raz pierwszy licencję (s.2016/2017) 
                             - kategoria „Debiutant”, rocznik 2004 i mł. (dz./chł.) dla zaw. początkujących 

(nielicencjonowanych) oraz posiadających po raz pierwszy licencję (s.2016/2017) 
 
PROGRAM ZAWODÓW:                            

17.12.2016 r. (sobota) 
godz. 8.40-9.45 Zgłoszenia, weryfikacja, losowanie turnieju kategorii: - II WTK żaków/czek 
godz. 10.00        Początek turnieju II WTK żaków/czek /sala F/.         
godz. 11.30-12.00 Zgłoszenia, weryfikacja, losowanie turnieju kategorii: - ogólnopolski turniej żaków 
godz. 12.00        Początek ogólnopolskiego turnieju żaków/czek  /sala: F i Aula/.  

 
18.12.2016 r. (niedziela) 

godz. 8.40-9.45 Zgłoszenia, weryfikacja, losowanie turnieju kategorii: - ogólnopolski turniej młodzików  
godz. 10.00        Początek turnieju - ogólnopolski turniej młodzików /sala F/.         
godz. 11.30-12.00 Zgłoszenia, weryfikacja, losowanie turnieju kategorii:  
             - ogólnopolski turniej kadetów/kadetek, "skrzatów" 
godz. 12.00        Początek ogólnopolskiego turnieju kadetów/ek i "skrzatów"/sala: F i Aula/.  

 
19.12.2016 r. (poniedziałek) 

godz. 9.30-10.00 Zgłoszenia, weryfikacja, losowanie turnieju kategorii:   
    - Debiutant  r. 2004 i mł. (Szkoły Podstawowe - dz./chł) 

godz. 10.00        Początek turnieju - Debiutant  r. 2004 i mł. /sala: F/ 
godz. 11.00        Zgłoszenia, weryfikacja, losowanie turnieju kategorii:    
      - Debiutant r. 2001 i mł. (Szkoły Gimnazjalne - dz./chł) 
godz. 11.30        Początek turnieju - Debiutant r. 2001 i mł. /sala: F/Aula/ 
 
REGULAMIN, ZGŁOSZENIA, UCZESTNICTWO, NAGRODY:  
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem i przepisami PZTS. System rozgrywek w zależności od ilości 
zgłoszeń. Zgłoszenia wstępne zgodnie z podanym wykazem kategorii dla klubów i szkół do dn. 14.12.2016 r., 
niezrzeszona młodzież szkolna może się zgłaszać także w dniu zawodów (najpóźniej 30 min. przed losowaniem). 
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail mksjedynka@tenisstolowy.pl  //tel. kom.698099475. T. Szydłowski). 
Nagrody rzeczowe i dyplomy za m. 1-4, zwycięzcy otrzymają puchary. Młodzież szkolną obowiązuje posiadanie 
aktualnej legitymacji szkolnej. Wpisowe do zawodów: 10 zł.  
Uwaga: Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni organizator  nie ponosi odpowiedzialności.  
                                                               
 
 

  Ze sportowym pozdrowieniem  
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