8. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
w tenisie stołowym
Radom, dnia 22-23 kwietnia 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Integracyjny Klub Tenisa Stołowego „BROŃ” Radom
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Prezydent Miasta Radomia
- Przewodniczący Rady Miasta Radomia

2. Termin i miejsce:
22-23.04.2017r. - Hala Sportowa Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, ul. Kościuszki 7

3. Cel rozgrywania:
- promocja miasta Radomia – „Radom – siła w precyzji”
- popularyzacja tenisa stołowego
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej w wieku
dojrzałym,

4. Uczestnictwo i sposób rozgrywania:
8. Turniej z cyklu Grand Prix Polski Weteranów w Radomiu rozgrywany będzie zgodnie
z Regulaminem Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017.

5. Ogólny program zawodów:
19 kwietnia 2017 roku /środa/:
godz. 21:00 - zamknięcie list startowych
20 kwietnia 2017 roku /czwartek/
losowanie przez Sędziego Głównego zawodów grup turniejów eliminacyjnych we wszystkich
kategoriach wiekowych

22 kwietnia 2017 roku /sobota/:
od godz. 09:00 do godz. 19.00 - turnieje we wszystkich kategoriach wiekowych zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem turniejów eliminacyjnych, który zostanie podany do
wiadomości po losowaniu
godz. 13:00 uroczyste otwarcie
23 kwietnia 2017 roku /niedziela/:
od godz. 9:00 - gry ostatniej fazy turnieju
godz. 13.30 ceremonia zamknięcia i wręczenie nagród .
Turniej zostanie rozegrany na stołach Andro piłeczkami plastikowymi Andro***.

6. Wieczór Weterana – spotkanie integracyjne:
Sobota 22 kwietnia - godz. 20:30 Hotel-Restauracja Prymus ul. Czarnieckiego 69.

Koszt – tylko 20 zł płatny na konto organizatora: IKTS BROŃ Radom, Bank Pekao S.A. numer
konta bankowego: 77 1240 5703 1111 0010 4329 8182 z dopiskiem „Wieczór Weterana”.
W cenie imprezy:
Dancing z udziałem zespołu muzycznego. Wiejskie jadło na stołach. Trunki w specjalnych,
super niskich cenach. Dla głodnych specjalne menu w promocyjnych cenach.

7. Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową WRAZ z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego
(zgłoszenia bez załączenia dowodu wpłaty nie będą potwierdzane ) w wysokości 40 zł na
konto organizatora: IKTS BROŃ Radom, ul. 1905 roku nr 49, 26-600 Radom, Bank Pekao
S.A. - numer konta bankowego: 77 1240 5703 1111 0010 4329 8182 - należy przesłać w
NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 19 kwietnia 2017 roku do godz. 21.00 na adres
e-mailowy: Przewodniczący Wydziału Rozgrywek PZTS Marek PRZYBYŁOWICZmarek.przybylowicz@pzts.pl tel. 607 922 249.

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Rezerwacji miejsc hotelowych uczestnicy turnieju dokonują samodzielnie .
Organizatorzy polecają hotel, w którym odbędzie się Wieczór Weterana:
Hotel Prymus Radom, ul. Czarnieckiego 69 – Rezerwacja telefoniczna: 790-760-800.
/cena za dobę za osobę w pokoju 2 i 3 osobowym – 80 zł ze śniadaniem/.
Hotel przy Hali Sportowej ul. Kościuszki 7, Radom - 20 miejsc w pokojach 4 osobowych rezerwacja mailowo na adres e-mail : iktsbronradom@op.pl. ( cena za dobę za osobę – 60 zł
bez śniadania ). Wstępna rezerwacja zostaje potwierdzona po otrzymaniu wpłaty na konto
IKTS Broń Radom, Bank Pekao S.A. numer konta: 77 1240 5703 1111 0010 4329 8182 i po
przesłaniu potwierdzenia przelewu mailem. Uwaga : zakwaterowanie w Hotelu przy Hali

Sportowej jest możliwe w piątek od godziny 20. Osoby, które przyjadą wcześnie, j mogą
złożyć bagaż w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
Organizatorzy oferują bufet na hali oraz obiady na hali w cenie 20 zł w sobotę i niedzielę od
godziny 13.30 do godziny 15.00. Catering prowadzi Restauracja Hotelu Prymus.
Inne hotele w pobliżu hali sportowej: Gromada, Iskra, Poniatowski.

9. Nagrody:
4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy w każdej kategorii otrzymają puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Główny organizator
ZARZĄD
IKTS „BROŃ” Radom

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu gminy miasta Radomia.

