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IV ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ  

 TENISA STOŁOWEGO 

SPORT DROGĄ DO BOGA 

                                    rok szkolny 2016/17 

 

REGULAMIN 

Organizator: 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Łodzi  

Współpraca: 

p. Jerzy Jabłoński – koordynator zawodów 

p. Danuta Krysiak – dyrektor Gimnazjum nr 38 w Łodzi  

ks. Paweł Miziołek – archidiecezjalny duszpasterz sportowców 

Termin: 

1 kwietnia 2017 roku 

Cele: 

 duszpasterski: popularyzowanie idei miłości do każdego człowieka jako bliźniego, 

ukazanie sportu jako „szkoły cnót” – pracowitości, wytrwałości, posłuszeństwa, 

sprawiedliwości, solidarności, odwagi, samokontroli 

 wychowawczy: kształtowanie postaw współdziałania w zespole, zachęcanie do 

przestrzegania zasady „fair play” 

 sportowy: popularyzacja tenisa stołowego wśród uczniów szkół podstawowych 

 integracyjny (na poziomie nauczycieli ukazanie komplementarnego ujęcia religii  

i kultury fizycznej, tworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy 

katechetami a nauczycielami wychowania fizycznego 

Miejsce: 

 Kościół parafialny pw. Najświętszego Imienia Maryi  

Łódź, ul. Sopocka 23/29 – msza święta. 

 Publiczne Gimnazjum nr 38 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

Łódź, ul. Dubois 7/9 – zawody sportowe 
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Program: 

od 8
30 

– rejestracja drużyn (przed kościołem) 

9
00

 – Msza Święta  

10
30

 – ok. 15
00

 – zawody sportowe  

(W programie mogą pojawić się ewentualne zmiany po zamknięciu listy zgłoszeniowej)  

Uczestnicy: 

Uczniowie szkoły podstawowej (roczniki 2003-2005). Turniej zostanie rozegrany osobno  

w kategorii dziewcząt i chłopców. Reprezentować szkołę mogą 2 lub 3 uczniowie w każdej 

kategorii. W zawodach nie mogą brać udziału uczniowie, którzy są zawodnikami klubu 

sportowego 

System rozgrywek: 

Informacje szczegółowe zostaną podane do wiadomości opiekunów po zamknięciu listy 

zgłoszeniowej 

Opiekunowie: 

Katecheci i nauczyciele wychowania fizycznego 

Nagrody: 

 zwycięskie drużyny otrzymają puchar kapelana sportu oraz medale 

 wszystkie drużyny otrzymają dyplomy pamiątkowe 

Uwagi porządkowe: 

 opiekun powinien w dniu turnieju dostarczyć do organizatora zgłoszenie imienne 

zespołu potwierdzone przez dyrektora szkoły 

 zawodnik bez ważnej legitymacji szkolnej nie zostanie dopuszczony do turnieju 

 uczestnik przystępuje do zawodów z własną rakietką do tenisa stołowego 

 uczestnik zobowiązany jest do przebrania się w strój sportowy (koszulka w innym 

kolorze niż biały) oraz zmiany obuwia na sportowe 

 za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni organizator nie odpowiada 

 organizator zapewnia butelkę wody mineralnej i dwie słodkie bułki dla każdego 

uczestnika 
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Zapisów drużyn należy dokonywać do 27 marca 2017 roku na adres e-mail 

zwolinski_g@tlen.pl 

 

Grzegorz Zwoliński 

       (doradca metodyczny ds. nauki religii) 

mailto:zwolinski_g@tlen.pl

