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1. GRAND PRIX POLSKI
KADETEK I KADETÓW
W TENISIE STOŁOWYM
Krosno, 22 – 24 września 2017 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie
- KSTS MOSiR Karpaty Krosno

2. Patronat honorowy:
- Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki

3. Cele:
- Wyłonienie najlepszych zawodników 1. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów
- Promocja i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy
- Promocja Miasta Jarosławia oraz Regionu Podkarpacia

4. Termin i miejsce:
22 - 24 września 2017 roku
Hala Sportowo-Widowiskowa
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
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http://mosirkrosno.pl/

5. Uczestnictwo:
Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w turnieju muszą spełniać wszystkie
warunki określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018.

6. System rozgrywek:
Rozstawienie zawodniczek i zawodników następuje na podstawie Ogólnopolskiego
Rankingu Kadetek i Kadetów.
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZTS (system grupowo - pucharowy).

7. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca w przedziale 1 - 4, otrzymają dyplomy,
puchary oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca
w przedziale 5 - 8, otrzymają dyplomy.
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8. Ramowy program zawodów:
Piątek (22.09.2017 r.)
- godz. 12:00 - 21:00 – turniej eliminacyjny
Sobota (23.09.2017 r.)
- godz. 9:00 - 15:00 – gry turniejowe
- godz. 15:00 - 15:30 – uroczyste otwarcie 1. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów
- godz. 15:30 - 21:00 – gry turniejowe (turniej główny, turniej pocieszenia)
Niedziela (25.09.2016 r.)
- godz. 9:00 - 15:00 – gry turniejowe (turniej główny, turniej pocieszenia)
- godz. 15:00 – uroczyste zakończenie 1. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów

9. Sprzęt sportowy:
Zawody zostaną rozegrane na 16 stołach firmy Andro oraz piłkami TIBHAR 40+ *** SL
(białe, plastikowe). Obowiązuje obuwie sportowe o jasnych podeszwach.

10. Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za wpisowe do
turnieju w wysokości 30 zł od zawodnika należy przesłać pocztą elektroniczną w terminie
do dnia 19 września 2017 r., godz. 21:00 do:
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
(Marek Przybyłowicz – e-mail: marek.przybylowicz@pzts.pl, tel. 607 922 249),
- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie
(Marek Worek – e-mail: zgloszenia@pozts.pl, tel. 882 109 470).

Wpisowe prosimy wpłacić na konto:
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów
Nr konta: 45 1680 1105 0000 3000 1074 2325)
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11. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Hotel Portius ***
(obok hali MOSiR) –
osobodzień: 120 zł (nocleg +
całodzienne wyżywienie), śniadanie
w hotelu, obiad i kolacja na hali)
Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą
rezerwacyjną wysłaną na adres:
tenis-ksts@wp.pl
Osoba do kontaktu
Janusz Maculski – tel.: 602 892 962

Hala MOSiR Krosno
(na hali) – nocleg bez wyżywienia:
50 zł pokoje wieloosobowe,
Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą
rezerwacyjną wysłaną na adres:
tenis-ksts@wp.pl
Osoba do kontaktu
Janusz Maculski – tel.: 602 892 962

-„Karpackie Pokoje”
(400 m od hali MOSiR) –
ul. Bursaki 45,
osobodzień: 105 zł (nocleg +
całodzienne wyżywienie), śniadanie
w hotelu, obiad i kolacja na hali,
Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą
rezerwacyjną wysłaną na adres:
tenis-ksts@wp.pl
Osoba do kontaktu
Janusz Maculski – tel.: 602 892 962
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- G-Katering,
(3 km od hali MOSiR) –
ul. Bieszczadzka 82,
http://www.g-katering.pl/
tel.: 668 854 312

– nocleg ze śniadaniem: 65 zł.
Rezerwacji należy dokonać we własnym
zakresie.

Rezerwacji miejsc hotelowych oraz wyżywienia należy dokonywać w terminie do
dnia 19 września 2017 r.). Pierwszeństwo w rezerwacji miejsc mają osoby, które
wyrażają chęć pobytu przez wszystkie dni trwania turnieju.
Zainteresowani proszeni są o kontakt elektroniczny pod adresem: tenis-ksts@wp.pl,
tel. 602 892 962.
Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadów (w cenie 20 zł od osoby) oraz kolacji
(15 zł od osoby). Posiłki wydawane będą w hali sportowej rozgrywania zawodów –
począwszy od obiadu w dniu 22 września 2017 r. (piątek) do obiadu w dniu 24 września
2017 r. (niedziela).
Wszystkie ekipy uczestniczące w Mistrzostwach Polski zgłaszają się do Biura
Zawodów w celu uiszczenia wszelkich opłat związanych z rezerwacją noclegów i
wyżywienia, a także pobraniem skierowań do hoteli (nie dotyczy G-Catering).

12. Sprawy organizacyjne:
Biuro Zawodów (przy wejściu na halę rozgrywania zawodów) będzie otwarte od godz.
18:00 w dniu 21 września 2017 r. (czwartek).

Zapraszamy do Krosna! – ORGANIZATORZY

