1. Organizatorzy
Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu,
Gmina Wałbrzych,
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu.

2. Cel
Wyłonienie Mistrzów Polski w grze pojedynczej, podwójnej, mieszanej oraz drużynowej
w kategorii wiekowej juniora.

3. Termin i miejsce
27 - 30 kwietnia 2017
Hala Widowiskowo-Sportowa AQUA ZDRÓJ, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6.

4. Uczestnictwo
W turnieju drużynowym po 16 najlepszych drużyn według rankingu oraz po 16 drużyn z eliminacji
wojewódzkich, w grach indywidualnych 32 zawodniczki i zawodnicy na podstawie rankingu oraz
32 zawodniczki i zawodnicy z eliminacji wojewódzkich. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie
o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia.

5. System rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane system grupowo-pucharowym w turnieju drużynowym, system
pucharowym z turniejem pocieszenia w grze pojedynczej, system pucharowym w grze podwójnej i
mieszanej. Rozstawienie w turnieju drużynowym na podstawie sumy punktów trzech (juniorzy)
albo dwóch (juniorki) zawodników po 3. GPP. Losowanie w grach indywidualnych na podstawie
punktów albo sumy punktów pary po 3. GPP.

6. Wstępny program
26 kwietnia (środa)
18:00

otwarcie biura zawodów

27 kwietnia (czwartek)
08:50

turniej drużynowy – rozpoczęcie gier w grupach

18:40

turniej drużynowy – ćwierćfinały

28 kwietnia (piątek)
09:00

turniej drużynowy – półfinały

10:30

turniej gry pojedynczej – rozpoczęcie

13:00

uroczyste otwarcie zawodów

13:30

turniej pocieszenia – rozpoczęcie

17:30

turniej gry podwójnej mieszanej – rozpoczęcie

18:30

turniej drużynowy – finały

20:10

dekoracja turnieju drużynowego

29 kwietnia (sobota)
09:00

turniej gry podwójnej – rozpoczęcie

10:10

turniej gry podwójnej mieszanej – kontynuacja

10:50

turniej pocieszenia – kontynuacja

12:40

turniej gry pojedynczej – kontynuacja

30 kwietnia (niedziela)
09:00, 09:35 turniej gry pojedynczej – półfinały
10:20

turniej gry podwójnej mieszanej – finał

10:50, 11:20 turniej gry podwójnej – finały
11:50, 12:25 turniej gry pojedynczej – finały
13:10

dekoracja turnieju indywidualnego i zakończenie zawodów

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie Wydziału Rozgrywek PZTS.

7. Ceremonie uroczystego otwarcia i dekoracji
Podczas ceremonii otwarcia w drugim dniu zawodów (28 kwietnia) obecność zawodników

obowiązkowa. Zbiórka przed otwarciem pod trybunami o godz. 12:50. Podczas ceremonii dekoracji
obecność dekorowanych drużyn i zawodników obowiązkowa.

8. Zgłoszenia, wpisowe, numery startowe
Zgłoszenia do turnieju należy dokonać wypełniając formularzu zgłoszeniowy oraz przesyłając w
nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2017 roku do godz. 21:00 na adresy e-mailowe:
marek.przybylowicz@pzts.pl oraz a.utecht@aqua-zdroj.pl
Kwota wpisowego: 40 zł gra indywidualna, 60 zł gra drużynowa juniorek, 90 zł drużynowa
juniorów.
nr konta 96 1020 3668 0000 5402 0382 0719
Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne
„AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o.
58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6

9. Noclegi i wyżywienie
Organizator gwarantuje 100 miejsc noclegowych w HOTELU AQUA-ZDRÓJ (miejsce
rozgrywania turnieju) ze śniadaniem. Kolejne ekipy, które będą się zgłaszać po wyczerpaniu miejsc
w hotelu AQUA ZDRÓJ, będą kwaterowane w Hotelu MARIA (5 Km od Hali) – od czwartku do
niedzieli pomiędzy halą sportowa, a hotelem MARIA będzie kursował bezpłatny autobus dla
uczestników turnieju ).
Rezerwacje noclegów należy przesyłać na wypełnionym formularzu rezerwacyjnym zawierającym
nazwiska zawodniczek, zawodników, trenerów oraz osób towarzyszących, którzy będą uczestniczyć
w turnieju wraz z zaznaczeniem rezerwacji zakwaterowania.
Rezerwacja noclegów i wyżywienia:
AQUA ZDRÓJ
e-mail: hotel@aqua-zdroj.pl
tel. 539-973-875
Hotel AQUA ZDRÓJ, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6,

HOTEL MARIA
e-mail: hotel_maria@op.pl
tel. 74-66 50 100
Hotel Maria 58-306 Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 B

Hotel AQUA ZDRÓJ
Koszt noclegu i wyżywienia:
Pokój 2-osobowy – 190 zł (ze śniadaniem)
Pokój dla 1 osoby – 140 zł (ze śniadaniem)
Hotel MARIA
Koszt noclegu i wyżywienia:
Pokój 2-osobowy – 170 zł (ze śniadaniem)
Pokój dla 1 osoby – 120 zł (ze śniadaniem)

Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką lub karta płatniczą bezpośredni w
Hotelach – (recepcja) w trakcie przyjmowania ekip.
Wyżywienie dostępne jest w miejscu zawodów – Restauracja AQUA ZDRÓJ
W przypadku otrzymania późniejszych zgłoszeń lub braku rezerwacji organizatorzy nie
gwarantują zakwaterowania.
Uwaga! Wszyscy goście hotelowi Aqua Zdroju ora Hotelu MARIA
będą mogli nieodpłatnie skorzystać z Parku Wodnego.

10. Biuro zawodów
Czynne w dniach od 26.04.2017r. do 28.04.2017r.
„AQUA-ZDRÓJ” Spółka z o.o.
58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6,

www.aqua-zdroj.pl
informacji udziela: Tomasz Durajczyk tel. kom. 603-038-727,

11. Nagrody
W grach indywidualnych za miejsca 1.-4. medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, za
miejsca 5.-8. dyplomy. W turnieju drużynowym za miejsca 1.-3. medale, puchary i dyplomy, ze
miejsca 4. puchary i dyplomy, za miejsca 5.-8. dyplomy.

12. Sprzęt sportowy
Stoły - Tibhar Smash 28 ITTF (niebieskie) – 16 sztuk,
Piłeczki plastikowe białe Tibhar 40+ SYNTT***(plastic with seam)
Ze strony organizatora:
Tomasz Durajczyk
Kierownik Marketingu i Organizacji Imprez
AQUA ZDRÓJ Wałbrzych

