2. GRAND PRIX POLSKI ŻAKÓW
w tenisie stołowym
BRZEG DOLNY 19-21.12.2014
****************************************************************

Brzeg Dolny, 21 listopada 2014

Komunikat organizacyjny
1. Organizatorzy
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu
- Sekcja tenisa stołowego MKS "Rokita" w Brzegu Dolnym
- Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym
2. Sponsorzy
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
3. Biuro zawodów:
Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita"
56-120 Brzeg Dolny ul. Wilcza 8
telefon 71-380-80-36, fax 71-380-80-68
Biuro zawodów czynne będzie w dniu 19.12.2014 od godziny 11.00
w Hotelu Kompleksu "Rokita" ul. Wilcza 8
4. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
Hotel „Rokita” Brzeg Dolny ul. Wilcza 8 - przy hali
Hotel „Castle Arena” Brzeg Dolny ul. Słoneczna 5 – 1 km od hali
- rezerwacja według wpływających zgłoszeń
telefony 71-380-80-36, 71-319-61-99 fax 71-380-80-68, e-mail: khsbd@wp.pl
Wyżywienie (kwota 50 złotych) w restauracji „Grappa” (przy hotelu "Rokita") - po
wcześniejszej rezerwacji na e-mail: khsbd@wp.pl - od kolacji w dniu 19 grudnia do obiadu w
dniu 21 grudnia 2014.
5. Miejsce rozgrywek
Hala imienia Andrzeja Grubby
Brzeg Dolny ul. Wilcza 8.
Stoły firmy Andro (niebieskie) - 16 stołów, Piłeczki plastikowe Andro *** 40+ (białe)
6. Nagrody
Najlepsze ósemki otrzymają odpowiednio puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
7. Potwierdzenie udziału w zawodach
Wypełnioną kartę zgłoszeniową do turnieju GPP żaków należy przesłać w nieprzekraczalnym
terminie do wtorku 16 grudnia 2014 roku do godz. 21:00
na adres e-mailowy:
marek.przybylowicz@pzts.pl z kopią na adres e-mailowy organizatora ( khsbd@wp.pl ) wraz z
potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego ( 30 zł od zawodniczki lub zawodnika) na konto:
BZ WBK SA 92 1090 2499 0000 0006 2800 0025 Miejski Klub Sportowy „Rokita” w Brzegu
Dolnym.
Do dnia 15 grudnia 2014 należy przesłać, wyłącznie pocztą elektroniczną ( khsbd@wp.pl ) i
na specjalnej karcie rezerwacji, nazwiska zawodniczek i zawodników oraz trenerów i opiekunów,
którzy będą uczestniczyć w turnieju wraz z rezerwacją zakwaterowania i wyżywienia dla nich.
W przypadku otrzymania późniejszych zgłoszeń lub braku rezerwacji organizatorzy nie
gwarantują zakwaterowania i wyżywienia.
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8. System rozgrywek
Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015.
9. Ramowy program zawodów
piątek 19.12.2014 - od 12.00 do 19.00 turniej eliminacyjny,
sobota 20.12.2014 - 8.45 – uroczyste otwarcie turnieju
- od 9.00 do 15.00 – turniej grupowy żaków i żaczek,
- od 16.00 do 19.00 - gry o miejsca 33-48 i 49-64, turniej główny (2 rundy),
turniej pocieszenia 9-32 (1 runda)
Niedziela 21.12.2014 - od 9.00 do 14.00 - turniej pocieszenia i turniej główny.
Szczegółowy program zostanie podany na stronie internetowej PZTS oraz dostarczony
uczestnikom po przyjeździe na zawody.
11. Zasady finansowania
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, a koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.
Wpisowe do turnieju indywidualnego
- 30 zł. od zawodniczki lub zawodnika
Koszt noclegu w hotelu „Rokita”
- 55 zł. od osoby za dobę
Koszt noclegu w hotelu „Castle Arena” - 55 zł. od osoby za dobę
Koszt wyżywienia w restauracji „Grappa” - 50 zł. za cały dzień
Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką w Biurze zawodów w trakcie
przyjmowania ekip.
Uwaga ! W miejscu zawodów istnieje możliwość skorzystania z krytego basenu sportoworekreacyjnego.
ZA ORGANIZATORÓW
Władysław Chrabąszcz

