1. GRAND PRIX POLSKI ŻACZEK I ŻAKÓW
24-26.10.2014 - ŁÓDŹ
Komunikat Organizacyjny
1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi
- MKS Jedynka Łódź
2. Biuro zawodów:
Czynne w dniach 24-26 października 2014 roku
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi
92-511 Łódź, ul. Czajkowskiego 14,
Informacji udziela: Tadeusz Szydłowski 698 099 475 e-mail : mksjedynka@tenisstolowy.pl
3. Miejsce rozgrywek:
Obiekty Sportowe Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodzi, 92-511 Łódź,
ul. Czajkowskiego 14.
Stoły firmy Tibhar (zielone) – 16 stołów, piłeczki plastikowe Andro *** 40+
4. Zgłoszenie udziału w zawodach:
Zgłoszenia do turnieju należy dokonać za pomocą karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 21 października 2014 roku do godz. 21:00 na
adresy e-mailowe: marek.przybylowicz@pzts.pl oraz mksjedynka@tenisstolowy.pl
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego (30 zł od zawodniczki lub zawodnika)
na konto:
nr konta 02 1020 3408 0000 4202 0119 4026 (PKO BP S.A.)
Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
5. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator gwarantuje miejsce noclegowe w :
1./ HOTEL BOSS *** w Łodzi 93-115 Łódź ul. Tatrzańska 11 (4.000 m od hali) termin
rezerwacji do 20 października 2014 roku do godz. 12.00 (ilość miejsc ograniczona).
2./ Pokoje gościnne „BRZOZOWY LASEK”. 92-410 Łódź, ul. Janowska 1 A (1300 m. od hali)
termin rezerwacji do 20 października 2014 roku do godz. 12.00 (ilość miejsc : 40 ).
Rezerwacje noclegów należy przesyłać mailem piotr.pielacinski@gmail.com zawierającym
nazwiska zawodniczek, zawodników, trenerów oraz osób towarzyszących, którzy będą
uczestniczyć w turnieju wraz z zaznaczeniem rezerwacji zakwaterowania i wyżywienia.

Koszt noclegu i wyżywienia:
1/ Hotel BOSS : ( pokoje 1-, 2- i 3-osobowe )
Miejsce w pokoju - 50,00 zł + 16,00 zł (śniadanie w formie szwedzkiego stołu)
Istnieje możliwość zamówienia kolacji 16,00 zł (szwedzki stół)
2/ Pokoje gościnne „Brzozowy Lasek” (pokoje 2- i 3-osobowe)
Miejsce w pokoju - 35,00zł (bez śniadania)
Koszt wyżywienia w barze "Stokrotka" (500 m. od hali zawodów):
Śniadanie – 10 zł
Obiad
– 22 zł
Kolacja
– 10 zł
W przypadku otrzymania późniejszych zgłoszeń lub braku rezerwacji organizatorzy nie
gwarantują zakwaterowania i wyżywienia.
Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką w Biurze zawodów w trakcie
przyjmowania ekip.
6. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
7. Uczestnictwo:
Zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015.
8. System rozgrywek:
Zgodnie z Rozdziałem 8 Regulaminu rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015.
9. Ramowy program zawodów:
piątek 24.10.2014
godz. 12.00-19.00 - turniej eliminacyjny

godz. 9.00-19.30
godz. 10.30

sobota 25.10.2014
- turniej grupowy, turniej główny i turniej pocieszenia
- otwarcie

niedziela 26.10.2014
godz. 9.00-14.00
- dalszy ciąg turnieju głównego i pocieszenia
godz. 14.00-14.30 - uroczyste zakończenie (wręczenie pucharów, nagród i dyplomów)
10. Nagrody:
Najlepsi zawodnicy/-czki otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy

