
   
 
 

Klub Sportowy Tenisa Stołowego Liberec organizuje 

Międzynarodowy turniej młodzieży 
 
 

1. Data wydarzenia:  niedziela 21 czerwca 2015  
 

2. Miejsce:  Hala sportowa SKST Liberec, ul. Bezová, Liberec-Pavlovice  

   (wejście przez Sport Centrum z ulicy Borový Vrch 21/36) 
   Hala sportowa Home Creditr arena, Jeronýmova, Liberec  
 

3. Opłaty za udział:  50 koron 
 

4. Sędziowie:  Martin Protiva  - dyrektor turnieju 
   Ivo Petříček - główny sędzia 

   Jan Kaněra - sędzia 
 

5. Zgłoszenia:   Zgłoszenia można składać w dzień turnieju od godz. 8.00 do 

godz. 8.45 
   

6. Konkurencje:  Gra pojedyncza i podwójna 

    Kategorie: Rok urodzenia 2004 i młodszy  
    Rok urodzenia 2001 - 2003  

      Rok urodzenia 1997 – 2000  
    

  Konkurencja dziewczyn w danych kategoriach odbędzie się pod 
warunkiem udziału przynajmniej 3 uczestniczek. W innych 

przypadkach będą grały wraz z chłopcami. 
  

7. System turnieju:   Gra pojedyncza rozgrywana jest w kombinacji systemu 
grupowego i wykluczającego. Ewentualne zmiany w systemie 

mogą nastąpić w związku z liczbą (np. zbyt niską) uczestników w 
danej kategorii.  

 

8. Warunki udziału:   W turnieju mogą brać udział gracze z Województwa Libereckiego 

oraz inni zaproszeni gracze z Czech, Polski i Niemiec. 
 

9. Harmonogram czasowy:8.00 - 8.45 rejestracja (zgłoszenia, obecność)  
   9.00 rozpoczęcie turnieju  
 

10. Nagrody:  Gracze, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają dyplom 
oraz rzeczową nagrodę.  

 

11. Uwagi:   Wejście do hali sportowej dozwolone jest tylko w  obuwiu 

sportowym. Nie wolno wchodzić w butach z miękką czarną 
podeszwą.  

       

Projekt jest finansowo wspierany przez fundusz sportowy miasta Liberec. 
 

 
 

W Libercu 26. 05. 2015 r.   Martin Protiva, SKST Liberec 
 



   
 
 
Szanowni przyjaciele sportu,  
 
chcielibyśmy zaprosić Państwa na międzynarodowy turniej młodzieży tenisa stołowego do 
czeskiego Liberca, który odbędzie się w dniu 21. 06. 2015 r. 
 
Pragniemy nawiązać do tradycji z minionych lat, kiedy brali w naszych turniejach udział również 
uczestnicy z Polski i Niemiec. W niniejszym turnieju młodzieży biorą udział poza innym gracze z 
Klubu Sportowego Tenisa Stołowego Liberec, którzy w tym roku zdobyli srebrne medale w 
mistrzowstwach Republiki Czeskiej w tenisie stołowym drużyn. W konkursie jednak będą również 
uczestniczyć inni gracze o różnym poziomie zawansowania z całego Województwa Libereckiego i 
okolic. 
 
Klub Sportowy Tenisa Stołowego należy do największych drużyn tenisa stołowego w Republice 
Czeskiej i bierze udział w ekstralidze mężczyzn. Turnieje młodzieży organizuje regularnie już od lat. 
Ich celem nie jest tylko sportowe wydarzenie, ale również okazja poznania zagranicznych przyjaciół 
zainteresowanych tenisem stołowym. Wszystkich zatem serdecznie zapraszamy na to sportowo-
kulturalne wydarzenie. 
 
 
Martin Protiva, SKST Liberec 


