„DNI TENISA” – tenisowy weekend z STT.
Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe wraz z Urzędem Miasta zaprasza wszystkich
mieszkańców do udziału w imprezie sportowo-rekreacyjnej „ Dni tenisa”. Zawody
przeprowadzone zostaną podczas Dni Sochaczewa (08/06-09/06) na kortach przy ulicy
Warszawskiej 80.
Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe w tym roku obchodzi swoje dziesiąte urodziny.
Czerwiec będzie miesiącem wybitnie tenisowym w naszym mieście. Co tydzień w weekend
na kortach zorganizowane zostaną zawody, konkursy zachęcające mieszkańców miasta do
aktywnego wypoczynku w wolnym czasie. Pierwszą imprezą będą właśnie „Dni tenisa”.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy program :
W sobotę 8 czerwca do rywalizacji i zabawy zapraszamy osoby, które nie miały okazji
wcześniej grać w tenisa ziemnego oraz osoby początkujące stawiające pierwsze kroki w tym
sporcie. Dla nich wszystkich przygotowaliśmy dwie konkurencje:
1. „Ściana tenisowa” – turniej tenisowego squasha rozgrywany na ścianie
treningowej
10:00 - 13:00 zapisy, zapoznanie z zasadami oraz treningi pod okiem członków STT .
13:00 - 13:30 losowanie turnieju oraz ustalenie harmonogramu gier.
13:00 - 17:00 – gry turniejowe
17:00 - 17:30 – zakończenie turnieju, wręczenie nagród dla finalistów.
2. Turniej drużynowy – rywalizacja 4 osobowych drużyn rodzinnych, znajomych w
specjalnych konkurencjach tenisowo-sprawnościowych min: slalom z piłkami na
rakiecie, tenisowe kręgle, uderzanie do celu itp. Drużyna powinna składać się z dwóch
osób dorosłych + dwójka dzieci w wieku poniżej 13 roku życia.
Turniej zaplanowany został w godzinach od 10:00 do 17:00. W tym czasie będzie
można zapisać się oraz przystąpić do rywalizacji. O godzinie 17:30 nastąpi ogłoszenie
wyników
.
W niedzielę 9 czerwca zapraszamy tenisistki i tenisistów do udziału w turnieju miksta.
Zapisy na kortach od 14:00. Początek turnieju o 15:00, zakończenie zaś koło godziny 19:00.
Będzie to impreza o charakterze sportowo – towarzyskim.

Udział w „Dniach tenisa” jest bezpłatny. Uczestnicy muszą posiadać jedynie obuwie
sportowe na płaskiej podeszwie oraz strój sportowy. Dla finalistów w turnieju „Ściana
tenisowa”, trzech najlepszych drużyn oraz drużyny z najbardziej oryginalną nazwą
przewidziano są nagrody.
W przypadku niekorzystnej pogody (opady deszczu, niska temperatura) zawody
zorganizowane zostaną na zadaszonym sztucznym korcie znajdującym się na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pozdrawiamy i czekamy na wszystkich chętnych podczas Dni Sochaczewa !
Sochaczewskie Towarzystwo Tenisowe.

