
                 

                                                                                                                                                                

  

         

 

X JUBILEUSZOWY  MEMORIAŁ ANDRZEJA GRUBBY 

 

Już po raz dziesiąty Fundacja im. Andrzeja Grubby organizuje cykl turniejów tenisa stołowego 
dzieci szkół podstawowych pod nazwą Memoriał Andrzeja Grubby. Turnieje eliminacyjne 
przeprowadzone  zostaną we wszystkich województwach Polski w terminie od marca do 
czerwca 2016 roku.  Finał Ogólnopolski  X Memoriału Andrzeja Grubby  rozegrany zostanie  
w czerwcu 2016 roku w Hali 100-lecia Sopotu. 

Przesłaniem imprezy jest uczczenie pamięci Tego wybitnego polskiego sportowca oraz 
promowanie wartości etycznych i edukacyjnych, a zwłaszcza idei fair play, które 
charakteryzowały Jego karierę sportową.  Wszak w 1989 roku Andrzej Grubba był laureatem 
Międzynarodowej Nagrody Fair Play UNESCO. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym sportowo-edukacyjnym  wydarzeniu. 

 

 

                                                                                                            Lucyna Grubba 
                                                                                                   Prezes Fundacji im. Andrzeja Grubby 

 

 

 

W załączeniu – informacje dotyczące memoriału 

 

 

 

                                                 Fundacja im. Andrzeja Grubby,  81-744 Sopot,  ul. Glowackiego 11 
tel: (48) 505 978 268,  e-mail: grubbax4@wp.pl,   www.andrzejgrubba.com 
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REGULAMIN 

X  MEMORAŁ ANDRZEJA  GRUBBY - 2016 

 

Organizator 

Fundacja im . Andrzeja Grubby 

Cel 

Propagowanie i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci                                   
i młodzieży.        

Promowanie wartości etycznych i edukacyjnych, a zwłaszcza idei fair play, które 
charakteryzowała karierą 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 2003 lub 
młodsze, natomiast jedna z rocznika 2005 lub młodsza. 
Warunkiem udziału drużyny szkolnej w eliminacyjnym turnieju wojewódzkim 
jest rozegranie Mistrzostw Szkoły dla wyłonienia jej reprezentacji. 
Wymagane są aktualne badania lekarskie. 
 

3 szczeblowy system  rozgrywek 

Mistrzostwa Szkoły 
Wojewódzkie turnieje eliminacyjne 
Finał Ogólnopolski X Memoriału Andrzeja Grubby 
 
Turnieje wojewódzkie oraz turniej finałowy rozegrane zostaną systemem 
mieszanym (grupowo-pucharowym). 



Terminy  
 
 Mistrzostwa Szkoły   (luty - marzec 2016) 
 Wojewódzkie turnieje eliminacyjne     (marzec- maj 2016) 
 Finał ogólnopolski   (Sopot - czerwiec  2016) 
 
Sprzęt  
 
Stoły i piłeczki  -  Butterfly  
 
Nagrody   
 
Drużyna szkolna wygrywająca zawody wojewódzkie zdobywa puchar oraz 
prawo startu w Finale Ogólnopolskim X Memoriału Andrzeja Grubby 
Zawodnikom reprezentacji zajmującym trzy pierwsze miejsca fundacja 
zapewnia nagrody rzeczowe. 
Najlepsza zawodniczka, najlepszy zawodnik otrzymują puchary, a wszystkie  
startujące ekipy plakaty i dyplomy. 
 
 
 
 
 
Zgłoszenia 
 
Zgłoszenia dotyczące organizacji turnieju wojewódzkiego (organizator, data i 
miejsce rozegrania zawodów) prosimy o  przesyłanie do 15.02. 2016 roku. 
 
fundacja@andrzejgrubba.com               tel. 505 978 268 
centrum.szkolenia@pzts.pl                     tel. 502 067 877 
 
 
 
                                                                                                                   Lucyna Grubba 

Prezes Fundacji 
 
 
 


