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Jan Nowicki był zawodnikiem, trenerem i działaczem, założycielem w 1975 r. Koszalińskiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego i współzałożycielem ZPZTS w 1999 r. Przez 45 lat nieprzerwanie pełnił funkcję, prezesa, sekretarza 
i skarbnika. Swą pasją działania w tenisie stołowym zarażał innych. Prowadził klub Spółdzielca Koszalin, a następnie 
Koszalinianin Koszalin. Przez lata szkoleniowej pracy wychował i przyczynił się do dalszego rozwoju wielu 
znakomitych zawodników i zawodniczek. 30.12.2022 roku uczcimy na sportowo pamięć wielkiego przyjaciela 
tenisistów stołowych Janka Nowickiego. 
 
Cel. Uczczenie pamięci Jana Nowickiego, popularyzacja tenisa stołowego, rywalizacja sportowa i wyłonienie 
najlepszych, integracja społeczna i lokalna 
Organizator.   ZPZTS w Koszalinie 
Termin i miejsce 30.12.2022 r./piątek/godz.16.00 hala szkoły podstawowej nr1 Sianowie ul. Chrobrego 4 
Kategorie: - Młodzicy ur. 2010 i młodsi, 12 lat i młodsi, dziewczęta i chłopcy grają razem! 
                    - Zawodnicza i Młodzieżowa ur. 2009 - 1982 /13—40/, kobiety i mężczyźni grają razem! 
                    - Weterani 1981 -1962/ 41-60 lat/, kobiety i mężczyźni grają razem! 
                    - Nestorzy 1961 i starsi, 61 lat i starsi, kobiety i mężczyźni grają razem! 
System rozgrywania turnieju. 
Eliminacje do turnieju Głównego w grupach, gry do dwóch, lub 3 setów. Turniej Główny, system 
pucharowy z turniejem pocieszenia z lewej strony. Rozstawienie zawodników do Turnieju na podstawie aktualnych 
rankingów. Ilość kwalifikowanych zawodników wychodzących z grupy do turnieju głównego i pocieszenia ustala 
organizator na podstawie ilości zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywania 
Turnieju w zależności od ilości uczestników. 
Nagrody. Za pierwsze trzy miejsca puchary a dla najmłodszych puchary i dyplomy. Planowane są też niespodzianki.  
Wpisowe i zgłoszenia. 
Wpisowe: Młodzicy bezpłatnie, pozostałe kategorie -30 zł. Płatne na konto Związku przelewem, lub gotówką przed 
zawodami. Rachunki będą wydawane na miejscu zawodów. 
 
Zgłoszenia elektronicznie E-mail zachodniopomorski@pzts.pl  lub telefonicznie 603111841 w terminie do 
29.12.2022 r. do godz. 20.00. 
Sprzęt sportowy. Turniej zostanie rozegrany na 11 stołach Joola 3000 S.C. piłki Tibhar 1 gwiazdka. 
Program: Część oficjalna, część sportowa. 
Uwagi końcowe. Za wynikłe kontuzje i wypadki podczas trwania Memoriału organizator nie ponosi  
odpowiedzialności. Zawodnicy biorący udział w Turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie. Za rzeczy osobiste i 
wartościowe pozostawione na hali sportowej organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkich uczestników 
Turnieju obowiązuje Regulamin Hali Sportowej. 
Postanowienia końcowe. 
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami obowiązującym w tenisie stołowym, a prawo do 
interpretacji i zmiany regulaminu zastrzega sobie organizator.  
Serdecznie zapraszam   Piotr Bochnacki Koszalin 14.12.2022 r. 


