
IV MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA KOBERSKIEGO 

 w tenisie stołowym 

Cel turnieju: 

- Upamiętnienie sylwetki  Stanisława Koberskiego - wieloletniego tenisisty stołowego oraz prezesa klubu  

LKS Wielkopolska Komorniki 

- Popularyzacja tenisa stołowego 

- Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym 

 

Organizatorzy: 

 

- Klub Tenisa Stołowego LKS Wielkopolska Komorniki 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Komorniki 

 

Termin: 

25.05.2019 

 

Miejsce: 

Hala sportowa GOSiR Komorniki, ul. Polna 34 

 

Kategorie wiekowe: 

godz. 9.00 - 11.00 

- kl. I - III  

- kl. IV - VI  

(w powyższych dwóch kategoriach dziewczynki  

grają razem z chłopcami) 

- kl. VII, VIII i gimnazja 

- kobiety OPEN (od kl. VII, VIII i gimnazjum)  

godz. 12:00 

- od 18 do 35 lat 

- od 36 do 55 lat 

- powyżej 55 lat 

 

Po rozegraniu poszczególnych kategorii zwycięzcy zagrają o puchar prezesa Stanisława Koberskiego 

 

Uroczyste otwarcie turnieju godz. 11:30 
 

Wpisowe: 

 

- młodzież do 18 lat - 10 zł 

- osoby powyżej 18 lat - 20 zł 

 



 

 

 

 

 

Uczestnictwo: 

Turniej ma charakter otwarty - mogą startować zawodnicy i zawodniczki II-ligowych drużyn oraz niższych,  

a także zawodnicy niestowarzyszeni w klubach sportowych, bez względu na miejsce zamieszkania.  

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia odbędą się w dniu rozpoczęcia przy stoliku sędziowskim na pół godziny przed rozpoczęciem 

turnieju w danej kategorii. 

 

System gier: 

- turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami WZTS i PZTS 

- system rozgrywek zostanie ustalony na miejscu w zależności od ilości zgłoszonych zawodników w danej 

kategorii  

- turniej poprowadzi  sędzia klasy państwowej  Sławomir  Kaczmarek 

 

Nagrody: 

Dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii przewidziane są medale, dyplomy oraz puchary 

ufundowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komornikach. 

Dla trzech najlepszych zawodników w kategoriach od 18 - 50 lat przewidziane są vouchery ufundowane przez 

firmę Wimax-meble Mirosława Wieczorka,  firmę Mróz-Auto Macieja Mrozińskiego oraz przez 

Radosława Koberskiego. 

Puchar dla najlepszego zawodnika w kategorii OPEN został ufundowany przez syna  Stanisława Koberskiego -  

Radosława Koberskiego. 

 

Postanowienia końcowe: 

- Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla każdego zawodnika  

- turniej rozegrany zostanie na 12 stołach 

- wszystkich zawodników obowiązuje strój i obuwie sportowe 

- sprawy sporne w czasie trwania turnieju rozstrzyga sędzia główny zawodów oraz    organizatorzy 

- uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad i regulaminu obiektu sportowego GOSiR 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni 

- Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników      

podczas trwania zawodów  

- każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NW we własnym zakresie 
 

 

Kontakt: 

Mirosław Wieczorek 502 241 065 

Adrianna Drgas 694 191 163 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 
 

 

 


