
Kędzierzyn-Koźle 25.11.2021
(miejsce. data)

Sprawozdanie 2 wydarzenia objętego Honorowym Patronatem

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

1. Nazwa organizatora:

-Kłodnickie Towarzystwo Sportowe KTS ”Kłodnica” w Kędzierzynie-Koźlu

-MMKS Kędzierzyn-Koźle

Współorganizatorzy:

— MOSIR w Kędzierzynie Koźlu

— Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Opole
2. Nazwa wydarzenia:

Turniej tenisa stołowego w kat. dzieci Szkół Podstawowych

„ l MEMORIAŁ IM. SŁAWOMIRA KOWALIKA”

3.Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram):

20.11.2021 Hala „Śródmieście” w Kędzierzynie— Koźlu
4. Zasięg terytorialny:

Opolszczyzna

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn):

Sportowy
6. Liczbowe określenie uczestników:

— uczestników: 70 zawodników

— sędziów: 10

— gości! opiekunów 35

organizatorów: 7

7. Opis realizacji wydarzenia:
Celem imprezy było uczczenie pamięci znanego w naszym regionie wieloletniego

działacza i trenera tenisa stołowego.
Organizacja zawodów w naszym regionie skierowana była do dzieci i młodzieży

szkół podstawowych posiadających licencje PZTS ,trenujących i grających w

klubach Opolszczyzny.

Do turnieju zgłoszono w kategoriach wiekowych:
Dziewczęta :

Kat. kl. l-lIl ( roczniki 2012 i młodsze) — 3 zawodniczki

Kat. kl. lV—VI (roczniki 2011-2009 ) - 7 zawodniczek



Kat. kl. Vll—Vll (roczniki 2008-2007) - 9 zawodniczek

Chłopcy :

Kat. kl. I-IlI ( roczniki 2012 i młodsi) - 9 zawodników

Kat. kI. lV—VI (roczniki 2011—2009) - 22 zawodników

Kat. kl. VII-VIII ( roczniki 2008—2007) - 19 zawodników

Z 12 miast i miejscowości Opolszczyzny:

Kędzierzyn-Koźle 12 zawodników/czek ( KTS Kłodnica i MMKS K-Kożle)

Brynica. 10 zawodników/czek

Żywocice 8 zawodników
Niemodlin 8 zawodników/czek

Zawadzkie 7 zawodników/czek

Chróścice 5 zawodników/czek

Zakrzów 4 zawodników/czek

Cisek 4 zawodników

Opole 4 zawodników

Gorzów Śląski 3 zawodniczki
Strzelce Opolskie 3 zawodników

Głubczyce 1 zawodnik

Z powodu choroby i kwarantanny na zawody przyjechało w końcu 61

zawodników/czek.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy , a najmłodsi gadżety pozyskane od

sponsorów jak również W Wydziale Promocji Miasta K-Koźle.

Na otwarciu w paru zdaniach wspomniał o byłym działaczu Sławomirze Kowaliku

Prezes Klubu KTS Kłodnica pan Andrzej Krueger , po czym oficjalnego otwarcia

dokonał Wiceprezydent Kędzierzyna-Koźla pan Wojciech Jagiełło.

Obecny był również Prezes MMKS K—Kożle pan Marek Skrzydlewski, i Prezes
OZTS Opole pani Maria Kała ,która jednocześnie była sędzią głównym. Obecni

również byli przedstawiciele MOSIR K—Kożle z Dyrektorem panem Tomaszem

Radłowskim na czele.

Zawodnicy rywalizowali na 8 stołach przy których sędziowali starsi zawodnicy KTS

Kłodnica jako wolontariusze.

Trzech najlepszych zawodników/czek w każdej kategorii otrzymało statuetki i

nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników był poczęstunek bułki-kanapki, napoje i słodycze,

herbata i kawa, które były wydawane przez wolontariuszy-rodziców.



8. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta):

Plakat z zawodów oraz regulamin został umieszczony na stronie internetowej

OZTS Opole i na portalach społecznościowych Facebook Klubu KTS Kłodnica

oraz MOSIR K—Kożle.
Plakaty z turnieju były umieszczone w gablotkach MOSIR K—K oraz przy DK w

Kłodnicy i Chemik w Śródmieściu.
Logo miasta było widoczne na rollupie Kędzierzyn—Koźle —Miasto Możliwości oraz

na wielu płotkach (bandach) oddzielających pola gry.
Główny stół sędziowski oznaczony był herbem Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Przebieg imprezy jest udokumentowany na zdjęciach w załączonym micro SD do

sprawozdania.

Załączone również plakat z zawodów „regulamin turnieju oraz listy zbiorcze

uczestników.

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie było zrealizowane dzięki pomocy Urzędu Miasta pcprzez

współńnansowanie projektu ze środków Gminy Kędzierzyn—Koźle, z którego
przeznaczono na zakup nagród ,opłaty sędziowskie oraz poczęstunek.

MOSIR Kędzierzyn-Koźle przygotował stoły pingpongowe wraz siatkami,

KTS Kłodnica dostarczył płotki (bandy) oddzielające pola gry ,stoliki sędziowskie i

numeratory sędziowskie(liczydła) .

Zawody odbywały się w reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującymi zasadami

związanymi z COVID-19.Wszyscy uczestnicy obowiązkowo musieli wypełnić

ankiety COVIDOWE .

10. Podpisy:

Kłodnickie Towarzystwo Sportowe
KTS ›› KŁOENĘCA « w Kędzrerzyme—Kozlu

ul. Kłodnicka 38 :; 'i
- EO” Kedzierzyn - r. 02 6
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