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„Pr o Famil ia”

Towarzystwo Sportowe Pro- Familia zaprasza :
dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych, rodziców, pasjonatów tenisa
stołowego z Gminy Jasło na:

XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
PRO FAMILIA – CUP 2014
Turniej odbędzie się 25. 05. 2014 w Ośrodku – Szkolno – Wychowawczym w Frysztaku.
Kategorie wiekowe:
1. Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 16 lat
2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat
Kategorie dla zawodników( dziecko, rodzic) wystepujących w II, III, IV, V lidze
3. Kategoria otwarta - OPEN rodzic + dziecko do 15 lat
4. Kategoria otwarta - OPEN rodzic + dziecko powyżej 15 lat
Kategorie dla zawodników( dziecko, rodzic) grających na codzień zawodowo- oprócz ekstraklasy.
Do udziału w kategorii dopuszczani są wszyscy chętni
5. Kategoria amatorska - rodzic + dziecko do 15 lat – nowa kategoria dla wszystkich chętnych nie
grających na co dzień w tenisa, bez udziału zawodników grających w ligach – dopuszczeni będą
zawodnicy grający w ligach amatorskich.
Uczestnicy - rodziny z woj. podkarpackiego, śląskiego małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego.
Udział wezmą rodziny z Słowacji – Presov, Keżmerok, Śvidnik, Stropkov, Snina Kamienica, Dubovica,
Lipiny, Poprad, Bardejov, Koszyce, Udavske, Duplin, Ukrainy- Lwów, Sambor, Truskawiec,
Drohobycz, Żołkwia, a także rodziny z XVII dzielnicy Budapesztu – Węgry.
Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach otrzymują - deski, okładziny
(profesjonalny sprzęt do tenisa stołowego ), grawerowane puchary szklane, dyplomy
Wartość nagród I miejsca - 400 zł, II miejsca – 300.00 zł, III miejsca – 200.00 zł, IV miejsca – 150.00 zł
Dodatkowo dla wszystkich rodzin , którzy zostaną wyeliminowani po fazie grupowej nagrody rzeczowe
ufundowane przez Sponsorów i organizatorów - Towarzystwa Sportowego Pro- Familia.

Dodatkowe informacje:
Dla wszystkich uczestników zapewniamy ciepły posiłek – obiad – godz.12.00 do13.00
Całodzienny poczęstunek - wyroby garmażeryjne, wędliny, sałatki, żurek, owoce, ciasta, kawa
herbata w godz. 10.00 do 17.00
Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – po 2 sztuki na rodzinę.
Wpisowe od rodziny wynosi 20 zł – płatne w dniu zawodów. Zapisy na turniej do 15.05.2014 r.
Zakwaterowanie rodzin w ośrodkach agroturystycznych i na miejscu w Ośrodku.
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43-850-95 kom. 51149605
Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa – www. pro-familia.net
Na stronie: szczegółowy komunikat informujący o turnieju, informacje z poprzednich turniejów,
zdjęcia – zakładka galeria.
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