3 GRAND PRIX POLSKI KADETÓW
Luboń 31.03 -02.04.2017
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy


Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,



Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu,



LOSIR Sp. z o.o.



Luboński Klub Tenisa Stołowego „Luvena” Luboń

3. Patroni honorowi


Burmistrz Miasta Luboń - Małgorzata Machalska



Poseł na Sejm RP – Zbigniew Ajchler

4. Cel
- wyłonienie zwycięzców 3 Grand Prix Polski Kadetów
- promocja tenisa stołowego
- promocja Gminy Luboń
5. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 31.03 - 02.04.2017 w hali LOSIR w Luboniu ul. Kołłątaja 2
16 stołów Stół Tibhar Smash 28/R ITTF zielone , piłeczki plastikowe Tibhar 40+*** SynTT (białe)
6. Uczestnictwo i system rozgrywek
Zgodnie z punktami 8.1.6 i 8.2 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017. Uczestnicy muszą
posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie
zdrowia (rozdział 11 Regulaminu). Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej kadetek i kadetów,
systemem grupowo-pucharowym zgodnie z punktem 8.4 Regulaminu (turniej eliminacyjny w zależności
od ilości zgłoszeń + turniej grupowy + turnieje :główny i pocieszenia systemem pucharowym). Losowanie
na podstawie na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetow zgodnie z procedurą
losowania.

7. Ceremonie uroczystego otwarcia
Ceremonia otwarcia odbędzie się w sobotę 1 kwietnia o godz. 9.00
obecność zawodników obowiązkowa.

Podczas ceremonii otwarcia

8. Zgłoszenia i wpisowe
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty za wpisowe do turnieju 30 zł
od zawodnika należy przesłać poczta elektroniczną w terminie do 28 marca 2017 roku do godz. 21:00
na adres e-mail: wielkopolski@pzts.pl i marek.przybylowicz@pzts.pl
Wpisowe w wysokości 30 zł prosimy wpłacać na konto:
Pekao S.A. O/POZNAŃ 02 1240 6625 1111 0000 5609 0246
(Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego ul. Reymonta 35 60-791 Poznań)
9 . Noclegi i wyżywienie
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
Hotele w polecane najbliższej okolicy zarezerwowane na zawody. Rezerwacja na hasło „tenis stołowy”
 Leśny Ośrodek Szkoleniowy ul. Adama Wodziczki 3 62-040 Puszczykowo tel. 61 8194-647
puszczykowo@poznan.lasy.gov.pl www.osrodek-puszczykowo.pl
- 30 miejsc noclegowych, darmowy dostęp do Internetu oraz darmowy parking.
- 8,0 km od hali, dojazd 12 minut.


Hotel Poznański ul. Krańcowa
recepcja@hotelpoznanski.pl
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Luboń
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99

88

- 4 km. od hali , dojazd do hali 8 minut
- 150 miejsc noclegowych
 Pensjonat „Po drodze” ul. 11 Listopada 88, 62-030 Luboń. tel. 501 707 842 email: rezerwacja@noclegipodrodze.pl, http://www.noclegipodrodze.pl
- 30 miejsc noclegowych z darmowym dostępem do Internetu oraz darmowy parking
( 200 metrów od hali , dojazd 1 minuta )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wyżywienie:
Zapewniamy wyżywienie od obiadu w dniu 31.03.2017 r. (piątek) do obiadu 3.04.2017 r. (niedziela).
Wyżywienie będzie na hali LOSIR w miejscu zawodów ul Kołłątaja 2.
Obiad ( piątek 17.30-20.00 , sobota, niedziela ) - 20 zł
Kolacja ( sobota)

- 14 zł

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty pokrywa
Organizator.
10. Ramowy program
31 marca (piątek)
turniej eliminacyjny (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń, jednak nie wcześniej niż 12:00)
1 kwietnia (sobota)
9:00 ceremonia uroczystego otwarcia zawodów (podczas ceremonii otwarcia obecność zawodników jest
obowiązkowa )
9:25 początek turnieju grupowego
Po południu początek turnieju głównego oraz turnieju pocieszenia

2 kwietnia (niedziela)
9:00 kontynuacja turnieju głównego oraz turnieju pocieszenia
ok. 14:00 ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów
Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników jest obowiązkowa
Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pzts.pl w dniu 29
marca

11. Biuro zawodów
Uczestnicy zgłaszają się po przyjeździe do biura zawodów, które zlokalizowane będzie na
ul. Kołłątaja 2 w celu potwierdzenia udziału. W biurze będzie można odebrać bloczki na posiłki
wykupić dodatkowe wyżywienie, odebrać faktury za wpisowe i wyżywienie, podbić delegacje
uzyskać informacje w sprawie zawodów noclegów i wyżywienia. Biuro czynne będzie przez
zawody.
Kierownik biura zawodów – Maciej Kędziora tel. 512 498 927, adres email: mkedziora@losir.eu
12. Nagrody
Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Za miejsca 5-8 dyplomy.
Za Organizatorów
Tadeusz Nowak
Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego
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