
K O M U N I K A T
ELIMINACJE TALENTIADA 2019

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE
1. Kategoria wiekowa: do lat 10 (2009 i młodsi)   
2. Termin: 28.04.2019 / Weryfikacja drużyn 9:30-10:00 / Rozpoczęcie 10:00
3.   Miejsce rozgrywania ( adres): Klub Tenisowy Błonia Kraków ul. Na Błoniach 1 Kraków 
4.    Organizator: KT Błonia Kraków
5.    Zgłoszenia: do 25.04.2019  na adres e-mail: koni171@vp.pl
       Należy wypełnić i przesłać oficjalny druk dostępny na tenis10.pl w zakładce Talentiada.
6.    Wpisowe : 200 zł  od drużyny

       Numer rachunku: Klub Tenisowy Błonia  29 1750 1048 0000 0000 1178 0601  

7.    Zawody mają charakter drużynowy
8.    Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest ubezpieczyć się we własnym 
zakresie a za bezpieczeństwo grupy w czasie trwanie imprezy pełną odpowiedzialność ponosi 
trener prowadzący/opiekun.
Przed rozpoczęciem zawodów każdy Trener jest zobowiązany do podpisania regulaminu.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną licencję PZT Tenis10!
9.  Informacje o turnieju:
Dyrektor turnieju: Konrad Kuźmienko    
Sędzia Naczelny: Konrad Kuźmienko 503145947      
Przepisy  zgodne z regulaminem Talentiady /www.tenis10.pl
Losowanie: 27.04.2019 godz 12:00 
Nawierzchnia: sztuczna trawa w hali       
Nagrody:   Dyplomy dla wszystkich uczestników, medale dla pierwszych 5 drużyn.
Poczęstunek dla wszystkich w porze obiadowej.

Informacje:   
Koordynator regionalny: Michał Sadzik
Drużyna: minimum 4 osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki oraz rezerwowi: 1 chłopiec i 1 
dziewczynka)

I część: Konkurencje sprawnościowe:
1) bieg na 20m 
2) bieg gwiaździsty ze zbieraniem piłek
3) rzut piłką tenisową w dal z klęku 
4)bieg wahadłowy z odrzucaniem piłek 
5) bieg 6 min. nie będzie realizowany – ta próba będzie w kolejnym etapie rozgrywek

II część: Mini gry drużynowe - unihokej, piłka ręczna, piłka nożna
III i IVczęść: Gry para tenisowe i tenisowe rozgrywane będą na kortach czerwonych Tenis10 (w 
dalszej części rozgrywek tj. półfinały i finały na polach serwisowych).
Piłka 50% wolniejsza.

Pierwsze 3 drużyny awansują do kolejnego etapu rozgrywek – półfinały Talentiada 2019


