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Brzeg Dolny, 7 marca 2019 

Wojewódzkie eliminacje dla Dolnego Śląska 
XIII MEMORIAŁU ANDRZEJA GRUBBY 

 

Termin i miejsce 
W dniu 21.03.2019 (czwartek) od godziny 10.00 (rozstawienie drużyn 9.45) w Hali imienia Andrzeja 

Grubby   w  Brzegu Dolnym przy ulicy Wilczej 8  rozegrane zostaną Wojewódzkie eliminacje XIII 
Memoriału Andrzeja Grubby.  
 
Cel  
Propagowanie i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży. 
Promowanie wartości etycznych i edukacyjnych, a zwłaszcza idei fair play, które charakteryzowała karierę 
sportową Andrzeja Grubby. 
 
Uczestnictwo 
W turnieju mogą startować 3 osobowe reprezentacje szkoły w tenisie stołowym składające się z dziewcząt, 
chłopców lub w składzie mieszanym bez zawodników rezerwowych. 
W trzyosobowym składzie drużyny dwie osoby muszą być z rocznika 2006 lub młodsze, natomiast jedna z 
rocznika 2008 lub młodsza. 
Warunkiem udziału drużyny szkolnej w eliminacyjnym turnieju wojewódzkim jest rozegranie Mistrzostw 
Szkoły dla wyłonienia jej reprezentacji. 
Wymagane są aktualne badania lekarskie. 
 
System rozgrywek 
W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system grupowo-pucharowy lub pucharowy. Decyzję o systemie 
rozgrywania eliminacji wojewódzkich XIII Memoriału Andrzeja Grubby podejmuje Organizator, w 
uzgodnieniu z Przedstawicielem Fundacji Andrzeja Grubby.  
Mecze będą rozgrywane według systemu: 
1. A-X, 2. B-Y, 3. C-Z, 4. A-Y, 5. B-X do 3 wygranych pojedynków. 
Zwycięzca wojewódzkich eliminacji będzie reprezentował Dolny Śląsk w finale centralnym XIII Memoriału 
Andrzeja Grubby, który odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 w Sopocie.  
 
Zgłoszenia 
Zgłoszenia drużyn (nazwa szkoły i nazwiska zawodników) w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2019 
(włącznie) należy przesyłać na adres e-mailowy: wladyslaw.chrabaszcz@dozts.pl lub telefonicznie zgłaszać na 
numer: 693-724-037 (Władysław Chrabąszcz). 
 
Finansowanie 
Drużyny przybywają na zawody na swój koszt, natomiast koszty organizacyjne turnieju pokrywa Fundacja 
imienia Andrzeja Grubby. 
 
Nagrody 
Zawodnikom reprezentacji zajmującym trzy pierwsze miejsca fundacja zapewnia nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu i odzieży firmy Butterfly. 
Najlepsza drużyna, najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik otrzymują puchary, a wszystkie startujące 
ekipy plakaty i dyplomy. 
 
                                                                                       W imieniu organizatorów 
                                                                                         Władysław Chrabąszcz 
 


