85. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
w tenisie stołowym
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
Polski Związek Tenisa Stołowego
Śląski Zwiazek Tenisa Stołowego
Urząd Miasta Częstochowy
AZS AJD Częstochowa
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

2. Biuro zawodów:
Hala Sportowa Częstochowa, Częstochowa , ul.Żużlowa 4
Czynne w dniach 2-5.03. 2017 roku
Czwartek
w godz. 18.00 - 20.00
Piątek
w godz. 09.00 - 19.00
Sobota
w godz. 10.00 - 19.00
Niedziela
w godz. 09.00 - 13.00

3. Miejsce rozgrywek:
Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żuzlowa 4
12 stołów Tibhar Smash 28 ITTF (niebieskie), piłeczki plastikowe białe Tibhar 40+ SYNTT***
(plastic with seam)

4. Ramowy program rozgrywek:
wtorek 28 lutego 2017 r.
godz. 21.00 - koniec przyjmowania zgłoszeń
czwartek 2 marca2017 r.
godz. 20.00-22.00 - trening na sali rozgrzewkowej HCS
piątek 3 marca 2017 r.
godz. 07.30 -trening i doborwolna kontrola rakietek
godz. 09.00 - uroczyste otwarcie mistrzostw
godz. 09.15 - gry pojedyncze kobiet i męzczyzn, gry mieszane– turnieje główne
godz. 12.00 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń do gier podwójnych i mieszanych
godz. 15.00 - gry podwójne kobiet i mężczyzn oraz gra mieszana
sobota 4 marca 2017 r.
godz. 09.00 - gry pojedyncze, podwójne oraz gra mieszana

niedziela 5 marca 2017 r.
godz.10.00 - finały gra mieszana, gra podwójna kobiet, gra podwójna mężczyzn, gra pojedyncza kobiet ,
gra pojedyncza męzczyzn

5. Zgłoszenia i wpisowe:
Zgłoszenie do mistrzostw należy dokonać wypełniając kartę zgłoszeniową oraz przesyłając ją w
nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. do godz. 21.00 na adresy e-mailowe:
marek.przybylowicz@pzts.pl oraz azs.ajd@gmail.com wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty
wpisowego 120 zł od zawodniczki lub zawodnika na konto:
nr konta 92 1140 1889 0000 2433 9100 1001
AZS AJD, 42-200 Częstochowa ul. Zbierskiego 6

6. System rozgrywek:
Zawody zostana rozegrane zgodnie z pkt. 7.8 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017

7. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Proponujemy wyżywienie:
obiady w Hali Sportowej Częstochowa ul. Zużlowej 4 w cenie 13 zł ( piątek i sobota) rezerwacja
obiadu do 23 lutego na maila azs.ajd@gmail.com i wpłata na konto AZS AJD (powyżej).
Zakwaterowanie: Uczestnicy zawodów rezerwują noclegi we własnym zakresie
Polecamy
Hotel*** Scout (2,9 km do hali zawodów) hasło IMP
ul. Drogowców 12, 42-200 Częstochowa
Tel. 34 361 58 99, 34 361 56 62 / 605 230 773
email: hotel @scout.pl (hasło IMP)
pokój 1 os. ze śniadaniem
155 zł
pokój 2 os. ze śniadaniem
195 zł
pokój 3 os. ze śniadaniem
235 zł
pokój 4 os. ze śniadaniem
295 zł
Hotel *** Złote Arkady (4,0 km do hali zawodów) hasło IMP
ul. Boya –Żeleńskiego 12 , 42-200 Częstochowa
Tel. 34 3614403
pokój 1.os. ze śniadaniem
140 zł
pokój 2 os. ze śniadaniem
190 zł

8. Ubezpieczenie, badanie lekarskie:
Każdy z uczestników mistrzostw powinien posiadać ubezpieczenie i aktualne badanie lekarskie

9. Zasady finansowania:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.

10. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1,2 i 3-4 miejsca w turnieju głównym otrzymują medale, dyplomy,
puchary oraz nagrody finansowe o łacznej wartości 30000 zł.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr Wiesław Pięta

