
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
tenis stołowy 

- Radomsko 26-30.06.2013 

Miejsce zawodów 97-500 Radomsko ul. Św. Jadwigi Królowej 20 

Kierownik zawodów Zygmunt Jacek Kawka, tel. 501 34 34 62 jzkawka@poczta.onet.pl  

Sędzia Główny  Krystian Kilar, Jedlińsk, tel. 609 098 926 

Delegat PZS Do ustalenia 

Biuro zawodów - akredytacja 97-500 Radomsko ul Św, Jadwigi Królowej 20 
26.06.2013r od godz 16.00 do 30.06.2013 do godz. 16.00 

Zakwaterowanie i wyżywienie Hotel-Restauracja „Zameczek” ul.Batorego 18 97-500 Radomsko 
tel0-44-6823188 e-mail- zameczek@zameczek.com.pl. 
Z.H.U. Mawex „Dolina Warty” Szczepocice Rządowe k/Radomska -
784089751  www.dolinawarty.szczepocice.pl 
Restauracja-Hotel „Malutkie-Resort” Malutkie 31 k/Radomska  
Tel-44-6811188. www.malutkie.com  

Zakwaterowanie i wyżywienie sędziów. Restauracja-Hotel „Malutkie-Resort” Malutkie 31 k/Radomska  
Tel-44-6811188. www.malutkie.com  

Konferencja techniczna 26 czerwca 2013 r godzina 21.00 Sala Konferencyjna w miejscu 
zawodów 

Ostateczny termin zgłoszenia ekip 10.06.2013 r 

PROGRAM ZAWODÓW  

Dzień Godziny Program dnia 

26.06.2013 r. 
(środa) 

15.00 
18.00-21.00 
21.00 

otwarcie biura zawodów 
możliwość treningu 
odprawa techniczna – sala konferencyjna 

27.06.2013 r. 
(czwartek) 

8.30 
9.55 
11.30 
12.55 
15.00 
 
15.20 
16.50 
18.20 
18.50 
20.30 

I runda w grupach turnieju drużynowego kadetek  
I runda w grupach turnieju drużynowego kadetów 
II runda w grupach turnieju drużynowego kadetek  
II runda w grupach turnieju drużynowego kadetów 
Uroczyste otwarcie zawodów (obecność zawodników 
obowiązkowa) 
III runda w grupach turnieju drużynowego kadetek  
III runda w grupach turnieju drużynowego kadetów 
półfinały turnieju drużynowego kadetek 
półfinały turnieju drużynowego kadetów 
losowanie turnieju gier pojedynczych – sala konferencyjna 

28.06.2013 r. 
(piątek) 

9.00 
9.45 
10.30 
11.15 
12.00 
12.45 
14.45 
15.15 
15.45 
 
16.15 
 
18.00 

I runda turnieju gry pojedynczej kadetek 
(cd)  I runda turnieju gry pojedynczej kadetek 
I runda turnieju gry pojedynczej kadetów 
(cd)  I runda turnieju gry pojedynczej kadetów 
II runda turnieju gry pojedynczej kadetek 
II runda turnieju gry pojedynczej kadetów 
I runda turnieju pocieszenia kadetek 
I runda turnieju pocieszenia kadetów 
losowanie turnieju gier podwójnych i mieszanych – sala 
konferencyjna 
finały i gry o 3 miejsce turnieju drużynowego kadetek  
i kadetów 
ceremonia dekoracji turnieju drużynowego 
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29.06.2013 r. 
(sobota) 

9.00 
9.30 
10.15 
10.45 
11.30 
12.00 
12.45 
14.45 
15.30 
16.15 
16.45 
17.30 
18.15 

I runda turnieju gry mieszanej 
(cd)  I runda turnieju gry mieszanej 
I runda turnieju gry podwójnej kadetek 
I runda turnieju gry podwójnej kadetów 
II runda turnieju pocieszenia kadetek 
II runda turnieju pocieszenia kadetów 
II runda turnieju gry mieszanej 
ćwierćfinały turnieju gier podwójnych kadetek i kadetów 
ćwierćfinały turnieju gry mieszanej 
III runda turnieju pocieszenia kadetek i kadetów 
ćwierćfinały turnieju gry pojedynczej kadetek i kadetów 
półfinały turnieju gier podwójnych kadetek i kadetów 
półfinały turnieju gry mieszanej 

30.06.2013 r. 
(niedziela) 

9.00 
9.45 
10.30 
11.o5 
11.40 
12.20 
13.00 

półfinały turnieju gry pojedynczej kadetek i kadetów 
finał turnieju gry mieszanej 
finał turnieju gry podwójnej kadetek 
finał turnieju gry podwójnej kadetów 
finał turnieju gry pojedynczej kadetek 
finał turnieju gry pojedynczej kadetów 
ceremonia dekoracji turnieju indywidualnego (obecność 
dekorowanych zawodników obowiązkowa!) 
Uroczyste zamknięcie zawodów  

 

 


