
Komunikat organizacyjny  

 Memoriał im. Waldemara Borysa w tenisie stołowym  
                        Białobrzegi, 17.12.2022 r.  

1. Cel 

 Uczczenie pamięci Waldemara Borysa, popularyzatora  

tenisa stołowego 

 Popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży  

i dorosłych 

 Promocja miejscowości Białobrzegi i Gminy Augustów 

2. Organizatorzy 

 Urząd Gminy Augustów 

 Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego  

w Białobrzegach 

 Uczniowski Klub Sportowy Białobrzegi 

3. Termin i miejsce 

 17 grudnia 2022 r. (SOBOTA) godz. 10.00 – kat. dziecięce 

                                     godz. 15.00 – kat. OPEN i Weteran 60+ 

 sala sportowa Szkoły Podstawowej w Białobrzegach 

4. Warunki uczestnictwa 

 Prawo startu w turnieju mają zawodnicy i zawodniczki grający maksymalnie w Drugiej Lidzie 

tenisa stołowego 

 Wszyscy startujący powinni posiadać strój sportowy oraz zmianę obuwia (z jasną podeszwą) 

 Uiścić wpisowe w kwocie: młodzież szkolna – 5 zł, pozostali uczestnicy – 10 zł 

5. Program turnieju 

 od godz. 9.00 zapisy kat. dziecięca, godz. 9.45 losowanie gier, godz. 10.00 początek gier 

 od godz. 14.00 zapisy kat. dorosłych, godz. 14.45 losowanie gier, godz. 15.00 początek gier 

6. Sposób przeprowadzania turnieju 

 Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZTS 

 Kategorie dziecięce:  

 klasy I – III oddzielnie dziewczęta i chłopcy 

 klasy IV – VI oddzielnie dziewczęta i chłopcy 

 klasy VII – VIII oddzielnie dziewczęta i chłopcy 

 Kategoria OPEN bez podziału na wiek i płeć 

 Kategoria Weteran 60+ bez podziału na płeć  

7. Nagrody 

 W każdej kategorii: puchary, nagrody rzeczowe, pamiątkowe dyplomy 

8. Postanowienia końcowe 

 dojazd uczestników na koszt własny 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione 

 organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz problemy zdrowotne uczestników 

(każdy startuje na własną odpowiedzialność) 

 sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny turnieju 

9. Osoby odpowiedzialne za organizację turnieju 

 Artur Kuryło – 604 113 646 

 Michał Bronakowski – 694 802 114 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 


