29. MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
BIAŁYSTOK, 7-9.04.2017 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok
- Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
2. Partnerzy:
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Urząd Miejski w Białymstoku
- LOTTO
- TIBHAR
3.Termin i miejsce:
7-9 kwietnia 2017 r.
Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych CKP ul. Ks. St. Suchowolca 26

4. Cel:
- promocja tenisa stołowego,
- masowa popularyzacja dyscypliny
- promocja miasta Białystok oraz województwa podlaskiego.

5. Potwierdzenie udziału w zawodach:
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego w wysokości 70 zł należy
przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2017 do godziny 21:00 na adresy
e-mailowe:
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek PZTS
Marek Przybyłowicz, tel. 607 922 249, marek.przybylowicz@pzts.pl
Organizator:
Piotr Anchim, tel. 792 313 001, e-mail: tenis.dojlidy@gmail.com

Wpisowe w wysokości 70 zł należy dokonać na rachunek:
SBR Bank: 43 8769 0002 0391 6548 2000 0010
w treści wpisując:
„Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – imię i nazwisko zawodnika”
UKS Dojlidy Białystok
ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-566 Białystok

6. Program zawodów:
piątek - 7.04.2017
godz. 9.00 - uroczyste otwarcie turnieju (obecność zawodników obowiązkowa)
godz. 9.15-20.30 - turniej gier pojedynczych (główny, pocieszenia), turniej gier podwójnych
sobota - 8.04.2017
godz. 9.00-20.30 - turniej gier pojedynczych (główny, pocieszenia), turniej gier podwójnych,
turniej gier mieszanych
niedziela - 9.04.2017
godz. 10.00-13.30 - gry finałowe
godz. 13:30 - ceremonia dekoracji najlepszych zawodników/-czek
7. Sprzęt sportowy:
- zawody zostaną rozegrane na 12 stołach TIBHAR 28 SMASH (niebieskie), piłeczki plastikowe
Tibhar 40+*** SynTT (białe),
- podłoga typu Terfalex
- obowiązuje obuwie sportowe na jasnych podeszwach i strój sportowy
8. Uczestnictwo i system rozgrywek:
Zgodnie z Rozdziałem 7 Regulaminu rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016.

9. Zakwaterowanie:



Hotel Villa Tradycja*** (tel. 85 652 65 20) www.villatradycja.pl (60 miejsc)
Białystok, ul. Włókiennicza 5 (centrum Białegostoku, 4 km od miejsca zawodów):

- cena za pokój trzyosobowy ze śniadaniem 210 zł
- cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniem 160 zł
- cena za pokój jednoosobowy ze śniadaniem 140 zł
- bezpłatny parking
- rezerwacji i płatności dokonujemy bezpośrednio w hotelu Villa Tradycja na hasło „tenis
stołowy”
10. Wyżywienie:
W trakcie trwania zawodów będzie można bezpośrednio u Organizatora zamówić obiady w
cenie 20 zł. / os.

11. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 i 2 oraz 3-4 w grze pojedynczej, grze
podwójnej oraz grze mieszanej otrzymają dyplomy, medale, puchary oraz nagrody
finansowe.
12. Kontakt do Organizatora:

Piotr Anchim, tel. 792313001, e-mail: tenis.dojlidy@gmail.com

