
PINGPONGOWY PGE NARODOWY 

Stadion PGE Narodowy, Warszawa – 1 września 2018 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizator: 

Organizatorem Pingpongowego PGE Narodowego jest Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie. 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

2. Cele 

• upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, 

• wyłonienie utalentowanych zawodników, 

• popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu możliwej do uprawiania w każdych 

warunkach, 

• aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu a szczególnie wiejskich i 

małomiasteczkowych, 

• pozyskanie nowych sympatyków tenisa stołowego, 

• likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych, 

• propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej. 

3. Termin i miejsce 

Zawody rozegrane zostaną w dniu 1 września 2018 roku, a miejscem zmagań będzie płyta główna 

Stadionu PGE Narodowego w Warszawie, mieszczącego się przy al. Poniatowskiego 1 (wejście od ul. 

Wybrzeże Szczecińskie, brama 7 dla zawodników). 

4. Uczestnictwo 

• W zawodach mają prawo uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy niezależnie od posiadania 

licencji zawodniczej PZTS. 

• Turniej zostanie przeprowadzony w następujących czterech kategoriach wiekowych: 

o żaczka i żak – urodzeni w latach 2008 roku i później, 

o młodziczka i młodzik – urodzeni w 2006 roku i później, 

o kadetka i kadet – urodzeni w 2004 roku i później, 

o open – bez ograniczeń wiekowych i podziału na płeć, dla grających co najwyżej w 

rozgrywkach II ligi włącznie. 

• O dopuszczeniu do zawodów decyduje wiek potwierdzony dokumentem tożsamości. 

• Istnieje możliwość udziału wyłącznie w jednej kategorii. 

5. Zgłoszenia 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną na adres wr@pzts.pl w terminie 

do 30 sierpnia 2018 godz. 12:00. Dla niezrzeszonych istnieje również możliwość zgłoszenia w dniu 

zawodów w godzinach 11:00-12:30 (open) albo 9:00-9:45 (pozostałe kategorie). 

6. System rozgrywek 

We wszystkich kategoriach rozgrywki odbywają się w grze pojedynczej, systemem pucharowym z 

turniejem pocieszenia, do trzech wygranych setów. Rozstawienie na podstawie rankingów PZTS po 

sezonie 2017/2018, zawodnicy z jednego klubu nie mogą grać ze sobą w I rundzie. 

  



7. Ramowy program zawodów 

• 9:00-10:00 zgłoszenia niezrzeszonych do kategorii żaków, młodzików, kadetów 

• 11:00-13:00 zgłoszenia do kategorii open 

• 11:00-15:30 turnieje w kategoriach żaków, młodzików, kadetów 

• 14:00-18:30 turniej w kategorii open 

• 16:00  ceremonia wręczenia nagród turnieju żaków, młodzików, kadetów 

• 19:00  ceremonia wręczenia nagród turnieju open 

• Mecze finałowe zostaną rozegrane na stole telewizyjnym na wykładzinie Gerflor. 

8. Imprezy towarzyszące 

• mini turniej gwiazd 

• Lucjan Błaszczyk show 

• mecz gwiazd Lotto Superligi Mężczyzn 

• zajęcia z trenerami Kadr Narodowych 

• spotkania z Leszkiem Kucharskim, Jörgenem Perssonem, Lucjanem Błaszczykiem, Władimirem 

Samsonovem i Wernerem Schlagerem 

9. Sprzęt sportowy 

• Impreza zostanie przeprowadzona na stołach Tibhar oraz piłkami Tibhar*** 40+ (plastikowe). 

Istnieje możliwość wypożyczenia rakietki do tenisa stołowego przed rozpoczęciem turnieju. 

• Dodatkowo będą dostępne stoły dla wszystkich chętnych sympatyków tenisa stołowego na 

płycie głównej PGE Stadionu Narodowego. 

10. Nagrody 

Zdobywcy miejsc 1, 2 oraz 3-4 otrzymują puchary i nagrody rzeczowe, a za miejsca 5-8 nagrody 

rzeczowe. Każdy uczestnik otrzyma upominki od sponsorów. Możliwe jest ustanowienie dodatkowych 

nagród. Informację o ewentualnych dodatkowych nagrodach zostaną opublikowane na stronie 

Związku. 

11. Transmisja telewizyjna 

Pingpongowy PGE Narodowy będzie transmitowany w telewizji TVP Sport. 

12. Sprawy finansowe 

Koszty organizacyjne zostaną dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze 

środków własnych PZTS. 


