I GRAND PRIX POLSKI KADETÓW
V MEMORIAŁ STANISŁAWA WCISŁY
KRAKÓW, 3-5 PAŹDZIERNIKA 2014
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie,
Klub Sportowy „Bronowianka” w Krakowie.

2. Sponsorzy
Hotel „Ibis Kraków Bronowice” w Krakowie,
Hotel „Leopolis” w Krakowie.

3. Patronat honorowy
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

4. Patronat medialny
Radio Kraków,
Portal sportowy „Sportowetempo.pl”.

5. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w kategorii wiekowej kadeta,
Uczczenie pamięci śp. Stanisława Wcisły, wybitnego krakowskiego trenera.

6. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 3-5 października 2014 roku w Centrum Sportu „Bronowianka”, 30-134 Kraków,
ul. Zarzecze 124A (wjazd od ul. Wiedeńskiej).

7. Uczestnictwo
Zgodnie z punktami 8.1.6 i 8.5 Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia (rozdział 11 Regulaminu).

8. System rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym zgodnie z punktem 8.5
Regulaminu (turniej eliminacyjny w zależności od ilości zgłoszeń + turniej grupowy + turnieje główny
i pocieszenia systemem pucharowym). Losowanie na podstawie aktualnego ogólnopolskiego rankingu
kadetek i kadetów.

9. Program
30 września (wtorek)
2100
ostateczny termin zgłoszeń
2 października (czwartek)
1500
otwarcie biura zawodów

3 października (piątek)
turniej eliminacyjny – harmonogram na podstawie ilości zgłoszeń
4 października (sobota)
900
ceremonia uroczystego otwarcia zawodów
20
9
początek turnieju grupowego
po południu
początek turnieju głównego oraz turnieju pocieszenia
5 października (niedziela)
900
kontynuacja turnieju głównego oraz turnieju pocieszenia
00
13
ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie Wydziału Rozgrywek PZTS.

10. Ceremonia uroczystego otwarcia i dekoracji
Podczas otwarcia zawodów obecność zawodników i trenerów obowiązkowa. Zbiórka przed otwarciem pod
trybunami o godz. 850. Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa.

11. Zgłoszenia, rezerwacja noclegów i wyżywienia
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą wraz z potwierdzeniem dokonania
opłaty wpisowego na konto Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (Bank Pocztowy 31 1320
1465 2897 8431 2000 0001, 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
30 września 2014 godz. 21:00 na adresy marek.przybylowicz@pzts.pl oraz zgloszenia@kozts.pl.
Termin zamówienia noclegów w miejscu zawodów upływa 23 września 2014. Pierwszeństwo mają uczestnicy
rezerwujący noclegi na całe zawody. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zamówienie noclegów oraz wyżywienia za
pomocą karty zgłoszeniowej razem ze zgłoszeniem do zawodów. Po przyjęciu zamówienia podany zostanie
numer konta, na które należy wpłacić należność. Przedłużenie noclegu może wiązać się ze zmianą miejsca
zakwaterowania.
W pozostałych hotelach rezerwacja miejsc we własnym zakresie.

12. Koszt noclegów i wyżywienia
Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty pokrywa
Organizator.
Wpisowe: 30 zł od zawodnika.
Noclegi:
hotel „Mistrzów” (w miejscu zawodów) – 60 zł za osobę (pokoje 3, 4 osobowe),
hotel „Ibis Kraków Bronowice” (1,5 km, ul. Armii Krajowej) – 115 zł pokój 1 os., 130 zł pokój 2 os.,
hotel „Leopolis” (900 m, ul. Lea) – 170 zł pokój 2 osobowy, 280 zł pokój 3 osobowy,
hotel „Daisy” (1,8 km, ul. Morelowa) – 140 zł pokój 2 os., 160 zł pokój 3 os., 180 zł pokój 4 os.,
hotel „Nawojka” (3,5 km, ul. Reymonta) – 120 zł pokój 2 osobowy, 135 zł pokój 3 osobowy,
hotel „Neohotel” (5 km, Rząska ul. Topolowa) – 180 zł pokój 2 osobowy, 240 zł pokój 3 osobowy,
hotel „Margerita” (5,5 km, Modlnica ul. Częstochowska) – 180 zł pokój 2 os., 265 zł pokój 3 os., 340 zł
pokój 4 os.
Wyżywienie: restauracja „Smak Zwycięstwa” (w miejscu zawodów):
śniadanie
13 zł,
obiad
20 zł,
kolacja
15 zł.
Zapewniamy wyżywienie od kolacji w dniu 2 października do obiadu w dniu 5 października. Przez całe
zawody przy hali sportowej czynna będzie restauracja.

13. Biuro zawodów
Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które zlokalizowane będzie na I piętrze (nad wejściem głównym)
w Centrum Sportu „Bronowianka”. W biurze można odebrać skierowania na noclegi i bloczki na posiłki oraz
wykupić dodatkowe wyżywienie. Biuro czynne będzie przez całe zawody.

14. Nagrody
Za miejsca 1.-4. puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 5.-8. dyplomy. Za 1. miejsce w turnieju
pocieszenia nagrody.

15. Sprzęt sportowy
Stoły Andro, piłeczki plastikowe.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Za Organizatorów,
Andrzej Wojtas
Dyrektor biura
Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

