1.

ORGANIZATOR

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy PANDA w Sierakowicach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach

2.

PARTNERZY

Gmina Sierakowice
Powiat Kartuski
Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Sierakowice i Powiatu Kartuskiego.

3.

CELE

- wyłonienie zwycięzców sportowej rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych,
- popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania
tenisa stołowego przez dzieci i młodzież z terenów wiejskich,
- nauka zasad fair-play, radzenia sobie z rywalizacją, poprzez udział w turniejach,
- pokazanie dzieciom i młodzieży sposobów na aktywne spędzanie wolnego czasu oraz
aktywizacja mieszkańców do aktywności ruchowej poprzez uczestnictwo w turniejach,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie i uczestnictwo
mieszkańców Gminy Sierakowice i Powiatu Kartuskiego w imprezach sportowych o zasięgu
lokalnym i ponadlokalnym,
- ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w zadaniu,
- wzrost popularności tenisa stołowego.

4.

TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się 18 maja 2019 roku o godzinie 9:00, w hali sportowej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach, przy ul. Kubusia Puchatka 7.
(wejście od placu zabaw)

5.

KATEGORIE WIEKOWE

Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach (w przypadku, gdy w danej
kategorii będzie mniej niż 4 zawodników, organizator zastrzega możliwość łączenia kategorii):
- dziewczynki urodzone w 2010 roku i młodsze,
- chłopcy urodzeni w 2010 roku i młodsi,
- dziewczynki urodzone w latach 2008-2009,
- chłopcy urodzeni w latach 2008-2009,
- dziewczynki urodzone w latach 2004-2007,
- chłopcy urodzeni w latach 2004-2007,
- kobiety urodzone w latach 2003 i starsze,
- mężczyźni urodzeni w latach 2003 i starsi.

6.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia bezpośrednio u Sędziego Głównego zawodów w dniu turnieju.
Brak wpisowego.

7.

NAGRODY

Wszyscy zawodnicy otrzymują imienne dyplomy. Za miejsca 1, 2 i 3-4 medale, puchary i
dyplomy, a za 1 miejsce PANDA.

8.

BUFET

Dla wszystkich uczestników oraz opiekunów przygotowany będzie bufet z ciepłymi i
chłodnymi napojami oraz słodkimi i słonymi przekąskami.

9.

SYSTEM ROZGRYWEK

System rozgrywek uzależniony od liczby startujących.

10.

SPRZĘT SPORTOWY

6 stołów do tenisa stołowego, piłeczki plastikowy białe PANDA 40+ *. Obowiązuje obuwie o
jasnej podeszwie.
1 mini stół do tenisa stołowego – nie będą prowadzone na nim gry turniejowe.

11.

HARMONOGRAM

od 8:00 – otwarcie hali sportowej
do 9:00 – przyjmowanie zgłoszeń do turnieju bezpośrednio u Sędziego Głównego
9:00 – uroczyste otwarcie Gram z Pandą + wspólne zdjęcie
9:30 – początek gier
15:00 – dekoracja i zamknięcie 2. Gram z Pandą

12.

DODATKOWE ATRAKCJE

PANDA o wysokości 1,3 metra chętna do pozowania do wspólnych zdjęć. Mały stół do tenisa
stołowego do zabawy w wolnych chwilach.

13.

WYNIKI ORAZ ZDJĘCIA

Wyniki turnieju oraz zdjęcia z dekoracji dostępne będą na stronie www.lukspanda.pl.

14.

KONTAKT

Marcin FIDALA
+48 695 437 537
info@lukspanda.pl

