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1. Organizator  

 
         Fundacja im. Andrzeja Grubby  
 

2. Cel 

 
Promowanie wartości edukacyjnych i etycznych sportu związanych z karierą 
sportową Andrzeja Grubby. 
Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. 

 
3. Uczestnictwo 

 
Prawo startu mają 3 osobowe drużyny chłopców (w tym przynajmniej jeden z 
rocznika 1998 lub młodszy) reprezentujące daną szkołę podstawową. Dopuszcza 
się możliwość udziału drużyn mieszanych z maksymalnie dwoma dziewczynkami w 
składzie pod warunkiem, iż jedna z nich będzie z rocznika 1998 lub młodsza.    
Warunkiem udziału drużyny szkolnej w turnieju wojewódzkim jest rozegranie 
mistrzostw szkoły dla wyłonienia reprezentacji i przesłanie organizatorowi 
wojewódzkiemu pisemnego sprawozdania z podaniem wyników i listy imiennej 
uczestników. Wymagane są aktualne badania lekarskie. 

 
4. System rozgrywek 

 
System rozgrywek 3 szczeblowy 

• Turnieje szkolne – indywidualne dla wyłonienia szkolnej reprezentacji, 
• Turnieje wojewódzkie – dla wyłonienia drużyny, która będzie 

reprezentowała województwo na turnieju ogólnopolskim, 
• Finał ogólnopolski z udziałem zwycięzców turniejów wojewódzkich, drużyny 

reprezentującej Sopot oraz siedmiu dodatkowych drużyn (dzikie karty). 
Turnieje wojewódzkie i finał ogólnopolski rozegrane zostaną systemem mieszanym 
(grupowo – pucharowym). 

                      
          Mecze rozgrywane będą systemem: 
          A - X, B – Y, C – Z, A – Y, B – X,  - do 3 wygranych pojedynków. 
          Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzygają przepisy PZTS.  
                              

5. Terminy i sprzęt 

 
Turnieje szkolne        -   marzec – kwiecień 2009 
Turnieje wojewódzkie   -   kwiecień – maj 2009 
Finał ogólnopolski        -   06.06.2009 - Sopot 
Stoły i piłeczki             -   Butterfly 

 
6. Nagrody 

 
Fundacja zapewnia nagrody rzeczowe na szczeblu wojewódzkim dla zawodników 
trzech najlepszych drużyn szkolnych oraz nagrody w finale ogólnopolskim.    

 



 
Uwaga: Prosimy organizatorów finałów wojewódzkich o podanie terminów i miejsc ich 
rozgrywania do dnia 08.03.2009 na adres E-mail centrum.szkolenia@pzts.pl  

  
l.p. Województwo Miejscowość Termin Osoba odpowiedzialna 
1 dolnośląskie    
2 kujawsko-pomorskie    
3 lubelskie Radzyń 

Podlaski 
13.03.09 Wierzchowski Dariusz 

4 lubuskie    
5 łódzkie    
6 małopolskie    
7 mazowieckie    
8 opolskie    
9 podkarpackie Stalowa Wola 12.05.2009 Jankiewicz Jadwiga 
10 podlaskie Białystok 15.05.2009 Mazur Jerzy 
11 pomorskie    
12 śląskie    
13 świętokrzyskie    
14 warmińsko-mazurskie    
15 wielkopolskie    
16 zachodnipomorskie Przelewice 25.03.2009 Kibała Marek 
17 pomorskie Sopot 06.06.2009 Lucyna Grubba 

 
 

 

  


