
 XVIII Grand – Prix Krzepic w tenisie stołowym       

 
1. Organizatorzy: 

- UKS  Tygrysy  Krzepice  i  Urząd Miejski w Krzepicach 

- Starostwo Powiatowe w Kłobucku i Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłobucku 

 

2. Miejsce:      Hala Sportowa  przy SP nr 1 w Krzepicach,  ul. A. Mickiewicza 17      
                            Dodatkowe informacje: Dariusz Jankowski  tel.  783 83 05 06 

                                                  

3. Terminy  turniejów:  I turniej - 09  kwietnia     2022 r. (sobota) 

  II turniej - 14  maja     2022 r.  (sobota)    

  III turniej - 11  czerwca    2022 r.  (sobota) 

     
 

4. Program minutowy, kategorie: (dotyczy każdego z 3 turniejów eliminacyjnych Grand – Prix)  

 

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.  11 – 12            żacy, żaczki 

   

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

 

12.00            szk. podst.  kl. VII- VIII ur.  07 - 08       kadeci/-tki,  

 

12.30            szk. średnie- kl. I – IV ur.  07 - 02                 juniorzy /-rki 

            młodzieżowcy -2002         
           

5. Uczestnictwo: Turnieje  mają charakter otwarty, indywidualny; (odbędą się 3 turnieje).   

Uczestnicy w 3 turniejach eliminacyjnych gromadzą punkty, ale do klasyfikacji generalnej zalicza się  

2 najlepsze wyniki; najsłabszy występ lub nieobecność na jednym turnieju nie będzie brana pod  uwagę.  

Należy posiadać dokument tożsamości (np. legitymację ) i zgodę rodziców  / opiekunów wg wzoru:  
       

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam że moje dziecko………....… jest zdrowe i może uczestniczyć w  Grand Prix Krzepic  

dnia: …………………       pod spodem: czytelny podpis rodzica (opiekuna)  i numer telefonu. 

Oświadczenie dziecko przynosi z sobą  lub na miejscu  przy zapisach wypełnia rodzic / opiekun.  

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

Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników imprezy. Uczestnicy powinni mieć indywidualne 

ubezpieczenie lub klubowe / szkolne.   

 

6. Startowe:   10 zł  płatne w dniu zawodów. Zapisy 30 min. przed rozpoczęciem danej kategorii wiek.   

 

7. Nagrody, dyplomy i statuetki - za miejsca    I – III,  

Nagrody – za miejsca  IV – VIII   (za klasyfikacje generalne).  Każdy zawodnik /-czka  który 

wystąpi w 3 turniejach a nie uplasuje  się w ,,pierwszej ósemce” także  otrzyma nagrodę.  

Dekoracje odbędą się 11 czerwca po zakończeniu każdej kategorii wiek.  (po podliczeniu punktacji) 

 

Regulaminy, wyniki na:  fb UKS Tygrysy Krzepice www.powiatklobucki.pl   

 

  


