
     

                   

 

     

SPORTOVE ZDRUŻENIE „PRO FAMILIA”  
 

          Adresa na koreśpondenciu 38-471 Wojaszówka 59  mobil: 511496054 
                           www.pro-familia.net            email: jerzy.kaleta@pro-familia.net 
 

  

                                                               POZVANKA 

 
                    Śportove zdrużenie ,, Pro- Familia ,, Wojaszówka, Primator Krosna – Jan Juszczak,    

                          Primator Strzyżowa – Robert Godek, Starosta Jaslo – Stanisław Pankiewicz,  

                          Starosta Wojaszówka – Sławomir Stefański tymto pozywa slovennske rodiny 

                                 vsetkych hrat stolny tenis, deti, mladych ludi a ich rodicov na ucast :  

                XVIII INTERNATIONAL FAMILY TURNAJ V STOLNOM TENISE  

                                         TURNAJ PRO FAMILIA – CUP 2017 

     
              Turnaj sa bude konať dňa 21.05. 2017 v prijímacom stredisku v Frysztak : kde v  minulých rokoch 

 
                                                                          SYSTEM SUTAŻE: 

Systém :   Hrací systém je dvojstupňový : 
1.stupeň – skupinový, štvorčlenné skupiny (nasadzuje sa podľa platných pravidiel). 
2.stupeň – K.O. systém. Hráči umiestnení na 1. a 2. mieste postupujú do pavúka. 
Všetky zápasy sa hrajú na tri víťazné sety z piatich 
V každej vekovej kategórii najlepší štyri rodiny dostanú ceny, ktoré boli financované zo strany kraja a 

obcí vlády - tím dostane profesionálne športové náradie v podobe dosiek a obloženie kurty, ručne ryté 

sklenené poháre, diplomy. 
        

                                          Sutaż sa uskotocni v  kategoriach: 
 

1. rodič + dieťa do 11 rokov - narodené v roku 2006 a v nasledujúcom príklade: 2007/2008 

2. rodič + dieťa od 12 do 13 rokov - narodený v roku 2005, 2004 

3. rodič + dieťa od 14 do 15 rokov - narodený v roku 2003, 2002 

4. rodič + dieťa od 16 do 17 rokov - narodený v 2001.2000 

5. rodič + dieťa staršie ako 18 rokov - v rokoch 1999 a vyššie 

6. kategorie VIP- miestne organy, prezidenti, sponzori 

Rodiny, ktoré v poslednom turnaji - 2015 rokov trvalo od 1 do 8 miest v každej kategórii budú 

vychádzať z čísla 1 a 2 skupinami. 
                                             
                                       Ceny vo všetkých vekových kategóriách:     

1. miesto     -  tenisowe obklady,pohar - ručne ryté sklo misa, diplom 

2. miesto,    -  tenisowe obklady,pohar - ručne ryté sklo misa,diplom 

3. miesto     -  tenisowa doska, pohar - ručne ryté sklo misa,  diplom 

4. miesto     -  ručne ryté sklo misa - pohar, diplom 

Vysoko kvalitná obloženie a tenisové kurty dosky pre I, II, II miesto – Butterfly, Thibar, Donic 

      Rodiny, ktoré odpadávajú po spoločenské hry dostane cenu útechy sklenený tovar 
 

Stravovanie: Každý účastník turnaja dostane teplé večere – 13.00 – 14.00 
Voľný bufet - calodenne jedalensky – śvedsky stol: káva, čaj, sušienky, pečivo, údeniny,  
                                                                hotové jedlá, ovocie 
Bufet je otvorený - od 9.00 do konca turnaja  
V priebehu záznamov na turnaj tím dostane poukaz na večeru a dve fľaše vody 1,5l i 1,5l. 
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Časový plán : 
8.00 – 8.30  potvrdenie žiadosti a skupina draw, vylosovanie 
8.15 – 8.45  vystaví poukážku na obed a vody  
8.15 – 8.45 prezentácia 
9.00 - zahájenie 
 

9.15   - 13.00  skupinové hry a hry cup 
14.00 - 17.00  dalej Cup hra, finále 
17.00 – 17.15  ocenenie, koniec turnaja 

 
Právo štartu :   Každý prezentovaný hráč, ktorý  uhradí štartovné. 
 
ĎALŠIE INFORMÁCIE O TURNAJA: 
Štartovné : 20.00 zł ( PL ) 5,- € za RODINU.  
Poistenie: Turnaj nie je poistený, účastníci si riešia svoje poistenie sami.  
Druzstva startuju na vlastne nebezpecie. 

 

Žiadosti o turnaji: 

Nahláste prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky od 10.04 do 10.05.2017 

Prihlášky : e-mailom alebo tel. - email:jerzy.kaleta@pro-familia.net 

tel: 00481385095. Mobil: 511496054 

Sportove zdrużenie PRO- FAMILIA tymto sa sućasne obracia s prosbou o 

umiestnenie  tej to pozvanky na Vasej www stranke – stolny tenis. 

Pocitame s Vasou pomocom vo vybaveni tej to prosby a cakame na styk. 

 
STRANKA INTERNETOWA – www.pro-familia.net 

Pozvánky na turnaje, prosím rozšíril rodinu vo svojom prostredí 

 

 
                                                                     riaditeľ turnaja 

                                                        Jerzy Kaleta 

 

       T o w a r z y s t w o  S p o r t o w e  „PRO FAMILIA”  
                     Adres do korespondencji: 38-471 Wojaszówka 59  
                                      tel. 134385095 kom.511496054 
                     www. pro-familia.net     jerzy.kaleta@pro-familia.net 
    

                     

                                 ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH  NA :      
          

          XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym 

                                     TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 2017 

                            
  1. Organizator:                 Towarzystwo Sportowe Pro- Familia       

                                                                    

              2. Miejsce i czas:  Frysztak –  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  Wychowawczy Wybickiego 25  
                                                                         ( za  gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej odbędzie się w dniu - 21.05.2017 

  3. Zasady uczestnictwa:  
  -  w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny -  ( rodziny ) w konfiguracjach  rodzic + dziecko - tzn:                                                                             

     ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek 

              -  w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic  

                                                    

                                                                                     Kategorie wiekowe: 
                                                             1. kategoria  rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2006 i młodsi 

                                 2. kategoria  rodzic + dziecko od 12 do 13  lat – rocznik 2005 - 2004 
                                 3. kategoria  rodzic + dziecko  od 14  do 15 lat – rocznik 2003 - 2002 
                                 4.kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat  - rocznik 2001, 2000 

      „Pr o Famil ia”
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                                              5. kategoria rodzic + dziecko powyżej  od 18 lat i wyżej – rocznik 1999  i starsi 
                                              6. kategoria VIP – władze samorządowe, sponsorzy, prezesi klubów 
 

 4. System rozgrywek: 
   -  w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny  
       będzie to zależne od ilości zgłoszonych rodzin.  
    -  awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy. 
    -  po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym. 
    -  wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. 
    -  drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział w zawodach. 
    -  mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych setów. 
       organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego  
       rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów. 
    -  w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga dotyczy sprzętu sportowego deski,  
       okładziny, strój sportowy. 
    -  w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów. 
    -  Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów 
5. Hormonogram: 
    - zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10. 05. 2017 
      celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów, noclegów 
    - nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.  
    -  zakwaterowanie rodzin – 20.05.2017 do godz. 18.00   
  

                                                             

                                                         Program zawodów: 
    - godz. 8.00 – 8.45 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, opłaty wpisowego 
    - godz. 8.45 – 9.00 – losowanie w grupach. 
    - godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości 
    - godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe. 
    - godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników  
    - godz. 14.00 – 17.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały 
- godz. 17.30 – 18.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród 

 

 

 

 
 6. Nagrody dla czterech najlepszych rodzin 
                                        
   1.miejsce   - okładziny tenisowe,grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom 
   2. miejsce  - okładziny tenisowe,grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom 
   3. miejsce  - deska tenisowa,  grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom 
   4. miejsce  - grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom 
                    Okładziny klasy – Butterfly, Thibar, Donic; deski – Buterfly, Thibar, Donic 
   8. PATRONATY  HONOROWE: 
    -  Poseł na Sejm R.P. - Joanna Frydrych 
    -  Poseł na Sejm R.P – Bogdan Rzońca 
    -  Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl 
    -  Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak, Starosta powiatu strzyżowskiego – Robert Godek  
    -  Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz , Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik 
    -  Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański 
                            

9. Współorganizatorzy: 

     PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie 

    Starostwo powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe Strzyżów.                                                      

     Gmina Wojaszówka,  Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka. 

 
10. Patronaty medialne, prasowe: 
  Telewizja Rzeszów,  Radio Rzeszów, Telewizja Południe 
  Super Nowości, Korso Gazeta Sanocka,Tygodnik Nowe Podkarpacie,Powiatowa Gazeta Brzozowska, Obiektyw Jasielski,  
  Nasz Powiat – Krosno, Kurier Gminy Wojaszówka, Wieści Skołyszyńskie, Dukielski miesięcznik samorządowy 
 

11. Sponsorzy główni turnieju: - na dzień 20.03.2015 
SPAR POLSKA S.A. RBDiM Krosno, ZPRE Jedlicze, Inwest Profil – Bajdy, EBA Krosno,  



Nowy Styl Group – Krosno,PRiD Krosno, SPAR POLSKA S.A, CELL – FAST Krosno, KPB – Krosno.                  
MAX Stone – Bratkówka, Luks Granit Ustrobna, Wenta Frysztak. 
12. Sponsorzy  turnieju: 
Wiking Sc, Delikatesy Groszek Bratkówka, Delikatesy Centrum Frysztak, Uzdrowisko Iwonicz S.A. 
Greinplast Podkarpacie , Drogoń – Frysztak, Krośnieńskie, Krosno Glass, Huta Szkła w Jaśle,  
Milomax Krosno, Roksana Strzyżów, Uzdrowisko Rymanów S.A. Stolarnia Frysztak - Dykas 

13. Pozostałe informacje: 
    -  Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW. 
     -  W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
     -  Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do13.30 
     -  Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło,  
        swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .   
     -  Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – po 2 sztuki na rodzinę. 
     -  Wpisowe od drużyny – rodziny 20 zł. - 5 EURO 
     -  Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju. 
 

       Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054 

       Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w   

       wszystkich kategoriach - informacje już od 01.05.2017 

    Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzednich turniejów. 

 
                                                                                                    Prezes Towarzystwa 

                                                                                                             PRO- FAMILIA  -  Jerzy Kaleta 
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                  KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PO POLSKU 

REGULAMIN 

          

XVII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym 

PRO FAMILIA – CUP 2015 

                            

        1. Główny Organizator:       Towarzystwo Sportowe Pro- Familia       

             

            2. Miejsce i czas:  Frysztak. Ośrodek – Szkolno – Wychowawczy 

                                           Turniej odbędzie się w dniu - 31.05.2015 
                                                       

3. Zasady uczestnictwa:  

 
  -  w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny -  ( rodziny ) w konfiguracjach  rodzic + dziecko - tzn:                                                                             

     ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek 

              -  w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic  

                                                    

                                                                                    Kategorie wiekowe: 
1. Kategoria amatorska rodzic + dziecko do 16 lat 

2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 16 lat 

Kategorie dla zawodników ( dziecko, rodzic ) wystepujących w  III, IV, V lidze 

 

3. Kategoria OTWARTA  - OPEN rodzic + dziecko  

Kategorie dla zawodników ( dziecko, rodzic ) grających na co dzień zawodowo - oprócz ekstraklasy. 

Do udziału w kategorii dopuszczani są wszyscy chętni, zarówno zawodowcy jak i amatorzy 

 

4. Kategoria amatorska  -  rodzic + dziecko do 13 lat  

5. Kategoria amatorska  -  rodzic + dziecko powyżej 13 lat , bez ograniczeń 

 Nowe kategorie dla wszystkich chętnych nie grających w ligach – WYJĄTEK STANOWIĄ  zawodnicy  

 grający  w ligach amatorskich. 

 

4. Cel organizowanej imprezy: 

   

   -  promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej. 

   -  popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych. 

   -  aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizyczne dzieci, młodzieży     

      rodziców i całych rodzin. 

  - współpraca transgraniczna w ramach rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków w dziedzinie kultury  fizycznej. 

   -  integracja dzieci, młodzieży i rodzin z woj. Podkarpackiego zamieszkujących tereny przygraniczne          

      wschodniej Polski z rodzinami, młodzieżą Słowacji, Ukrainy, Węgier. 

   -  promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne formy profilaktyki  

      zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym 

 

 5. System rozgrywek: 

   

    -  w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny  

       będzie to zależne od ilości zgłoszonych rodzin.  

    -  awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy. 

   -  po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym. 

    -  wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. 



 

    -  drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział w zawodach. 

    -  mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych setów. 

       organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego  

       rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów. 

    -  w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga dotyczy sprzętu sportowego deski,  

       okładziny, strój sportowy. 

    -  w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów. 

    -  Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów 

 

6. Harmonogram: 

   

    - zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 15. 05. 2015 

      celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów 

    - nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.  

    - rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 30.05.2015 do godz. 20.00 – zakwaterowanie możliwość kwaterunku  

      dla rodzin z Polski – woj. śląskie, małopolskie -  koszty noclegów pokrywa organizator turnieju. 

                                                            Program zawodów: 

    - godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad 

      opłaty wpisowego, losowanie w grupach. 

    - godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości 

    - godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe. 

    - godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników  

    - godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały 

    - godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród 

 

  7. Nagrody dla rodzin od 1 do 4 miejsca: 

                                 

                                 Kategoria otwarta- OPEN   
   1.miejsce   - okładziny tenisowe – komp.2 szt. – Batterfly Tenergy 25Fx, grawerowany puchar, dyplom 
   2. miejsce  - okładziny tenisowe – komp.2 szt.- Andro Resant Turbo,  grawerowany puchar szklany, dyplom 
   3. miejsce  - deska tenisowa – Batterfly,  grawerowany puchar szklany, dyplom 
   4. miejsce  - grawerowany puchar szklany, dyplom 
      

                     Kategoria  I   amatorska  rodzic + dziecko do 16 lat,  
   1. miejsce  - okładziny tenisowe - komp. 2 szt. – Andro Resant Turbo,  grawerowany puchar szklany, dyplom 
   2. miejsce  - deska tenisowa – Appelgren All Play, grawerowany puchar szklany, dyplom 
   3. miejsce  - deska tenisowa, grawerowany puchar szklany, dyplom 
   4. miejsce  - grawerowany puchar szklany, dyplom 
                           

                            Kategoria  II  amatorska  rodzic + dziecko powyżej 16 lat: 
   1. miejsce  - okładziny tenisowe - komp.2 szt. - Andro Resant Turbo, grawerowany puchar szklany, dyplom 
   2. miejsce  - okładziny tenisowe – komp.2 szt. – Donic Outro Formula, grawerowany puchar szklany, dyplom 
   3. miejsce  - deska tenisowa – Appelgre All Play, grawerowany puchar szklany, dyplom 
   4. miejsce  - grawerowany puchar szklany, dyplom 
 

Możliwość  ufundowana nagrody specjalnej dla najlepszej drużyny z woj. podkarpackiego – kategoria 

amatorska powyżej 16 lat przez Europosła  4- dniowy pobyt w Brukseli dla 2 osób. 

Informacje dotyczące wyjazdu zostaną uzgodnione podczas wręczania nagrody  

           W przypadku przyznania nagrody specjalnej , nagroda w postaci sprzętu zostaje wycofana 

 

  Kategoria I, II -  amatorska  rodzic + dziecko do 12 lat, powyżej 12 lat Nowość !!! 
    1, 2, 3,  – deski tenisowe – Donic Appelgren All Play, Donic Persson, grawerowany puchar szklany, dyplom 
    4 – szklany puchar grawerowany, dyplom  
 

Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach otrzymują - deski, okładziny     

(profesjonalny sprzęt do tenisa stołowego ), grawerowane puchary szklane,dyplomy. 

 



Wartość nagród I miejsca - 500 zł, II miejsca – 350.00 zł, III miejsca – 250.00 zł, IV miejsca – 150.00 zł 

        Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia 

                                            od sponsorów, władz samorządowych, organizatorów 
                                                                      

8. PATRONATY  HONOROWE – Propozycje 
 

    -  Poseł Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska  
    -  Poseł na Sejm R.P z woj. podkarpackiego – w trakcie uzgodnień 
    -  Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl 
    -  Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak 
    -  Starosta powiatu strzyżowskiego – Robert Godek  
    -  Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz  
    -  Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik 
    -  Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański 
                            

9. Współorganizatorzy: 
     PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie 

    Starostwo powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe Strzyżów.                                                      

     Gmina Wojaszówka,  Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka. 

 

10. Patronaty medialne: 

   
  Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów 

  Tygodnik Nowe Podkarpacie, Super Nowości, Gazeta Frysztacka, Tygodnik Sanocki, Powiatowa Gazeta 

  Brzozowska, Obiektyw Jasielski, Nasz Powiat – Krosno, Kurier Gminy Wojaszówka. 

 

 11. Pozostałe informacje związane z zawodami: 

 
    -  Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW. 

     -  W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

    -  Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.13.00 do14.00 

     -  Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło,  

        swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .   

     -  Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – po 2 sztuki na rodzinę. 

     -  Wpisowe od drużyny – rodziny 20 zł 

     -  Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju. 

 

      Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054 

      
 Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w   

     wszystkich kategoriach - informacje już od 30.04.2015 

 

     Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów. 

 

 
                                                                                                                  Prezes T.S Pro- Familia 

          

                                                                                                                            Jerzy Kaleta 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-familia.net/


 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


