KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

3. GRAND PRIX POLSKI ŻAKÓW
w TENISIE STOŁOWYM
KWIDZYN, 21-23.04.2017
1.






Organizatorzy:
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
Pomorski Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku,
Urząd Miasta w Kwidzynie,
Kwidzyńskie Centrum Rekreacji i Sportu w Kwidzynie,
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie.

2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniach 21-23.04.2017 roku w Hali Widowiskowo - Sportowej
w Kwidzynie przy ul. Mickiewicza 56 B /wjazd od ul. Słowackiego/.
3.




Cele:
Wyłonienie najlepszych zawodników 3 Grand Prix Polski Żaków,
Popularyzacja tenisa stołowego,
Promocja Miasta Kwidzyna.

4. Uczestnictwo:
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).
5. System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej żaczek i żaków, systemem grupowopucharowym zgodnie z punktem 8.2 Regulaminu (turniej eliminacyjny w zależności
od ilości zgłoszeń + turniej grupowy + turnieje główny i pocieszenia systemem
pucharowym). Losowanie na podstawie na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego
Rankingu Żaczek i Żaków zgodnie z procedurą losowania.

6. Wyposażenie hali:
Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach niebieskich BUTTERFLY Centrefold,
piłeczkami plastikowymi Tibhar 40+*** SynTT (białe).
7. Program imprezy:
 21.04. 2017 (piątek)
ok. godz. 15.00 – turniej eliminacyjny (godzina rozpoczęcia w zależności od
liczby zgłoszeń nie wcześniej niż 15.00)
 22.04. 2017 (sobota)
9.00 - uroczyste otwarcie imprezy
9.15 - turniej grupowy,
15.00 - turniej główny oraz turniej pocieszenia
 23.04. 2017 (niedziela)
9.00-13.00 – dokończenie turnieju głównego i pocieszenia
13.00 – 13.30 – uroczyste zakończenie imprezy (wręczenie pucharów, nagród i
upominków rzeczowych oraz pamiątkowych dyplomów),
 Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie www.pzts.pl.
8. Zgłoszenia:
Zgłoszenia za pomocą karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem dokonania
wpisowego w wysokości 30 zł należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
18.04.2017 do godziny 21.00 na adresy e-mailowe:
 Marek Przybyłowicz tel. 607 922 249; marek.przybylowicz@pzts.pl,
 Mariusz Schaefer tel. 793 029 438; mtskwidzyn@mtskwidzyn.pl
Wpisowe wpłacamy na konto Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego:
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie:

36 8300 0009 0002 4588 2000 0010
koniecznie z dopiskiem: „3. Grand Prix Polski Żaków – imię i nazwisko
zawodnika/zawodniczki ”
9. Noclegi i wyżywienie:
 Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu zawodników. Polecane przez nas
hotele są w miarę tanie, ale o standardzie odpowiednim do ceny pokoju.
Zawodnicy mający wyższe wymagania znajdą na stronach internetowych hotele
zapewniające wyższe standardy,
 Polecane hotele:
a/ Zajazd Noclegowy Papiernik – ul. Lotnicza 1; tel. 55 279-23-37, 55 279-45-91;
www.papiernik.e-meteor.pl,
b/ Centrum Hotelowe Balke – ul. Braterstwa Narodów 42; tel. 55 279-34-33;
www.centrumbalke.pl,
c/ Pokoje Gościnne WWW – ul. 11 Listopada 13; tel. 55 261-14-49;
www.ckj.edu.pl .



Całodzienne wyżywienie będzie wydawane w szkolnej stołówce znajdującej
się przy hali w czasie rozgrywania zawodów. Ceny posiłków:
śniadanie 15 zł - „stół szwedzki” - czas wydawania: 7.00-9.00,
obiad 20 zł - 13.30 - 15.30 /piątek/sobota/ i 12.30-14.30 /niedziela/,
kolacja 15 zł – „stół szwedzki” - 18.00-20.00.
Zapewniamy wyżywienie od obiadu w piątek 21.04. 2017 do obiadu 23.04. 2017.



W celu określenia zapotrzebowania liczby posiłków prosimy o ich rezerwację
drogą e-mailową na karcie żywieniowej na adres dorota.grzadka@wp.pl lub
telefonicznie tel. 503 099 343
Opłata za wyżywienie będzie pobierana gotówką w dniu wykupienia talonów na
posiłki, istnieje możliwość otrzymania faktury.

10. Biuro zawodów:
 Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które znajdować się będzie w Hali
Widowiskowo-Sportowej ul. Mickiewicza 56 B(w miejscu zawodów) – wjazd od
ul. Słowackiego,
 Biuro będzie czynne od 21.04.2017 (piątek) w godz. 12.00-21.00, 22.04.2017
(sobota) w godz. 7.30-20.00 oraz w niedzielę 23.04.2017 w godz. 8.00 – 14.00.
11. Nagrody:
 Zawodniczki i zawodnicy otrzymają za miejsca 1-4 puchary, nagrody i upominki
rzeczowe oraz za miejsca 5-8 statuetki, a za lokaty 1-8 pamiątkowe dyplomy,
 Wszystkie regulaminowe nagrody do odbioru w czasie uroczystego zakończenia
imprezy w niedzielę 23.04.2017.
12. Sprawy różne:
 Dodatkowych informacji o turnieju można zasięgnąć u Prezesa Sekcji Tenisa
Stołowego MTS Kwidzyn – Jerzego Piórczyńskiego tel. 662095957 oraz trenera
koordynatora sekcji tenisa stołowego MTS Kwidzyn – Mariusza Schaefera
793029438,
Opracował: Mariusz Schaefer
trener koordynator sekcji tenisa stołowego MTS Kwidzyn

