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- Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach z podziałem na grupy 
wiekowe:  
 

� chłopcy: juniorzy młodsi (szkoła podstawowa) 
    juniorzy (gimnazjum), seniorzy (szkoły średnie i osoby  

do 35 roku życia) 
� dziewczęta: juniorki (szkoła podstawowa), seniorki 

(gimnazjum i osoby do 35 roku życia) 
� oldboye: osoby powyżej 35 roku życia (kobiety i mężczyźni) 

 

- Uczestnicy turnieju zgłaszają się z własnymi rakietkami i w obuwiu 
sportowym. 
- Prawo do uczestnictwa w rozgrywkach mają wszyscy uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz dorośli z terenu 
gminy Iwkowa. 
- Zapisy do turnieju przyjmowane są wyłącznie do soboty  

28 lutego 2015 r. do godz. 1600 



Regulamin  
XVII Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego 

o Puchar Wójta Gminy Iwkowa: 
 
1. Turniej Tenisa Stołowego organizowany jest przez  
Gminny Ośrodek Kultury w Iwkowej oraz LKS "IVA" 
Iwkowa. 
2. Prawo do uczestnictwa w rozgrywkach mają wszyscy 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz 
dorośli z terenu gminy Iwkowa. 
3. Turniej zostanie rozegrany w trzech kategoriach z podziałem 
na grupy wiekowe:  
 

� chłopcy: juniorzy młodsi (szkoła podstawowa) 
    juniorzy (gimnazjum), seniorzy (szkoły średnie  
                i osoby do 35 roku życia) 

� dziewczęta: juniorki (szkoła podstawowa),  
  seniorki (gimnazjum i osoby do 35 roku życia) 

� oldboye: osoby powyżej 35 roku życia (kobiety i mężczyźni) 
 

4. Zapisy do turnieju przyjmowane są wyłącznie do soboty  
28 lutego 2015 r. do godz. 1600 

5. Turniej zostanie rozegrany 1 marca br.  o godz. 1300 w sali 
GOK. 
6. Każdy obowiązkowo musi być w czasie oficjalnego 
rozpoczęcia zawodów, w przeciwnym razie zostaje usunięty  
z listy zgłoszeniowej. 
7. Uczestnicy turnieju zgłaszają się z własnymi rakietkami  
i w obuwiu sportowym. 
8. Podczas turnieju, dla zawodników przewidziane są napoje. 
9. Organizatorzy do czasu rozpoczęcia zawodów zachowują 
sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 
 


