
Drewtex Grand – Prix Krzepic w tenisie stołowym       
 

Organizatorzy: 

UKS  Tygrysy  Krzepice, Urząd Miejski w Krzepicach, SP 1 w Krzepicach, 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, Śląskie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe  

Zespoły Sportowe, Samorząd Województwa Śląskiego 

 

1. Data i miejsce:  20.11.2021 r. (sobota)    w hali sportowej Szkoły Podstawowej  

w Krzepicach,  ul. A. Mickiewicza 17. Informacje: G. Garbaciak  tel. 693 540 964 
                                                 

2.  Program minutowy, kategorie XVII Grand Prix (jednodniowe)  

godz.  kategorie szkolne-klasa rocznik:   kategoria PZTS 

 
  9.00            szk. podst. - kl. II i młodsi ur.  2013 i młodsi        skrzaty, skrzatki 

 
             szk. podst.-  kl. III – IV ur.  12 – 11            żacy,   żaczki 

   

10.45            szk. podst.- kl. V-VI  ur.  10 - 09              młodzicy, młodziczki 

 

12.15            szk. podst. kl. VII –VIII ur.  08 - 07       kadeci,    kadetki 

 

12.30            szk. średnie kl. I – IV ur.  06 – 02                      juniorzy,  juniorki 

 

14.00           OPEN senior        ur.  2002 i starsi  seniorzy,  seniorki 

  + 4 najlepszych młodzików/-czek, kadetów/-tek i juniorów/-rek 

 

      Dekoracje odbędą się w auli po zakończeniu każdej kategorii wiekowej 

 o godz. 10.45, 12.00,  13.45,  15.45  

dodatkowo odbędą się dekoracje za przerwane przez covid  XVI Grand Prix w 2020r. 

                              

3. Uczestnictwo:  Turniej ma charakter otwarty, indywidualny. Należy posiadać dokument tożsamości  

(np. legitymację)  i zgodę rodziców /opiekunów wg wzoru: 

 

Oświadczam, że moje dziecko…………………………………………………. jest zdrowe  
                      imię i nazwisko 

i może uczestniczyć w Grand Prix Krzepic w tenisie stołowym  20.11.2021r. 

 

 ………………………………..     …………………………………….. 
telefon rodzica / opiekuna       data i czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

Oświadczenie będzie można wypełnić i podpisać przed turniejem. Organizator nie ubezpiecza uczestników.  

O przynależności do danej kategorii decyduje rocznik a nie klasa, do  której zawodnik/-czka  

uczęszcza.  W przypadku małej liczby  np. Juniorek ( 3 i mniej ), będą rywalizowały z Juniorami 

 

4. Startowe: 10 zł  płatne w dniu turnieju.  Zapisy 25 min. przed rozpoczęciem danej kategorii wiek. 

      10 min. przed rozpoczęciem danej kat. Zamknięcie list zgłoszeń i losowanie  

  

5. Nagrody, dyplomy i statuetki - za miejsca  I – IV,   Upominki i pączki  dla wszystkich  

ZAPRASZAMY 

 


