1. GRAND PRIX POLSKI SENIOREK I SENIORÓW
Gdańsk, 27 - 29 października 2017 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego
- Morski Robotniczy Klub Sportowy w Gdańsku
- Restauracja Tenisowa

2. Miejsce rozgrywek
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk.
8-10 stołów firmy TIBHAR SMASH 28 (niebieskie), piłeczki plastikowe TIBHAR 40+ *** SL
sala rozgrzewkowa - MRKS Gdańsk, ul. Meissnera 3 naprzeciwko Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w
Gdańsku

3. Cel
- wyłonienie najlepszych zawodników 1. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów
- promocja i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy

4. Uczestnictwo i System rozgrywek
Zgodnie z punktami 8.1.6 i 8.7 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i 2018/2019. Zawody
zostaną rozegrane w grze pojedynczej seniorek i seniorów, systemem grupowo-pucharowym zgodnie z punktem
8.6 Regulaminu (turniej eliminacyjny w zależności od ilości zgłoszeń + turniej grupowy + turnieje główny i
pocieszenia systemem pucharowym). Rozstawienie na podstawie aktualnego rankingu ITTF (dotyczy wyłącznie
zawodniczek i zawodników znajdujących się na pozycjach 1-100) oraz na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego
Rankingu Seniorek i Seniorów.

5. Badania lekarskie
Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący w zajęciach szkolenia
sportowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych objętych współzawodnictwem sportowym
Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży nadzorowanym przez
Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki muszą bezwzględnie posiadać i każdorazowo
okazać na żądanie sędziego głównego zawodów oryginał aktualnego
orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika

6. Zgłoszenia i wpisowe
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty za wpisowe do turnieju za
zawodnika zagranicznego – 100 zł, seniorkę i seniora - 75 zł, zawodniczki i zawodników urodzonych w 1997 i
młodszych – 50 zł; od zawodnika należy przesłać poczta elektroniczną w terminie do 24 października 2017 roku
do godz. 21:00 na adres e-mail: marek.przybylowicz@pzts.pl
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Wpisowe w wysokości uzależnionej od wieku oraz narodowości prosimy wpłacać na konto:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
Bank: PEKAO S.A.
Numer rachunku: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

7. Wyżywienie
RESTAURACJA TENISOWA – znajduje się w budynku Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku
Poleca śniadania, obiady, kolacje dla uczestników
towarzyszących.

Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów oraz osób im

Koszty posiłków:
śniadanie

15 złotych

obiad

25 złote

kolacja

15 złotych

Zamówienia na posiłki należy składać drogą elektroniczną od 18 października 2017 r.
Termin składania zamówień na wyżywienia upływa 24 październik 2017 r. do godz. 21:00.
Po dokonaniu wpłaty opiekun grupy otrzyma żetony w trzech kolorach czerwone-śniadanie, żółte-obiad,
zielone-kolacja w ilości równej zamówieniu. Żetony upoważnią do odbioru posiłków i ułatwią ich odbiór dla każdej
grupy w różnych godzinach.
Osoby towarzyszące uczestnikom mogą wykupić posiłki za pomocą formularza elektronicznego lub u
obsługi w restauracji podczas zawodów.

MENU
Obiad w formie bufetu piątek: 13.00 do 16.00
zupa:

zupa krupnik, zupa krem z białych warzyw z prażonymi ziarnami

II danie:

sola po parysku, ziemniaki, surówka z kiszonej kapusty
gyros z ryżem surówka z czerwonej kapusty z majonezem
Kolacja piątek: 18.00 do 21.00

na zimno:
wędlina, pasztet, ser, dżem, twaróg ze śmietaną, galareta drobiowa, pasta jajeczna, pasta
makrelowa, sałatka jarzynowa, sałatka makaronowa, sałatka ziemniaczana z boczkiem, śledzie w occie, smalec z
ogórkiem, bufet sałatkowy: (pomidory, ogórek, papryka, kukurydza konserwowa, cebula czerwona, sałata, sos
winegrete, sos coctailowy, oliwa,) masło, pieczywo
na gorąco:

makaron penne ze szpinakiem, makaron penne z sosem bolognese

napoje:

kawa, herbata, cytryna, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kompot
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Śniadanie sobota: 7.30 do 10.00
na zimno:
wędlina, pasztet, ser, dżem, twaróg ze śmietaną, galareta drobiowa, pasta jajeczna, pasta
makrelowa, sałatka jarzynowa, sałatka makaronowa, sałatka ziemniaczana z boczkiem, śledzie w occie, smalec z
ogórkiem, bufet sałatkowy: (pomidory, ogórek, papryka, kukurydza konserwowa, cebula czerwona, sałata, sos
winegrete, sos coctailowy, oliwa,), płatki śniadaniowe, ciepłe mlekom masło, pieczywo
na gorąco:

parówki, jajecznica

napoje:

kawa, herbata, cytryna, soki, kompot
Obiad w formie bufetu sobota: 13.00 do 15.00

zupa:

rosół z makaronem, krem z dyni z mlekiem kokosowym i pomarańczą

II danie:

łopatka pieczona kaszotto z porą, buraki z musztardą francuską
rolada kurczaka ze szpinakiem, ziemniaki surówka z marchewki

deser:

sernik domowy lub szarlotka domowa

napoje:

sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kompot
Kolacja sobota: 18.00 do 21.00

na zimno:
wędlina, pasztet, ser, dżem, twaróg ze śmietaną, galareta drobiowa, pasta jajeczna, pasta
makrelowa, sałatka jarzynowa, sałatka makaronowa, sałatka ziemniaczana z boczkiem, śledzie w occie, smalec z
ogórkiem, bufet sałatkowy: (pomidory, ogórek, papryka, kukurydza konserwowa, cebula czerwona, sałata, sos
winegrete, sos coctailowy, oliwa,) masło, pieczywo
na gorąco:

leczo

napoje:

kawa, herbata, cytryna, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kompot
Śniadanie niedziela: 7.30 do 10.00

na zimno:
wędlina, pasztet, ser, dżem, twaróg ze śmietaną, galareta drobiowa, pasta jajeczna, pasta
makrelowa, sałatka jarzynowa, sałatka makaronowa, sałatka ziemniaczana z boczkiem, śledzie w occie, smalec z
ogórkiem, bufet sałatkowy: (pomidory, ogórek, papryka, kukurydza konserwowa, cebula czerwona, sałata, sos
winegrete, sos coctailowy, oliwa,), płatki śniadaniowe, ciepłe mleko, masło, pieczywo,
na gorąco:

parówki, jajecznica

napoje:

kawa, herbata, cytryna, sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kompot
Obiad w formie bufetu niedziela: 13.00 do 15.00

zupa:

pomidorowa z makaronem, zupa brukwiowa na gęsinie

II danie:

filet z kurczaka z grilla z ryżem surówka z białej kapusty z marchewką
schab w sosie korniszonowy, ziemniaki pieczone, warzywa blanszowane

deser:

sernik domowy lub szarlotka domowa

napoje:

sok pomarańczowy, sok jabłkowy, kompot

8. Zakwaterowanie
Informacje ws. zakwaterowania dostępne są na stronie Restauracji Tenisowa od 19 października 2017 r.
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9. Ramowy program
27 października (piątek)
UWAGA! Turniej eliminacyjny w piątek rozpocznie się o godzinie 9:00.

28 października (sobota)
9:00

początek turnieju grupowego

15:00

ceremonia uroczystego otwarcia zawodów

po południu

początek turnieju głównego oraz turnieju pocieszenia

29 października (niedziela)
9:00

kontynuacja turnieju głównego oraz turnieju pocieszenia

14:00

ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów

Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pzts.pl w dniu 26
października 2017 roku.

10. Biuro zawodów
Biuro będzie zlokalizowane w hali głównej Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby przy stoliku
Sędziego Głównego i będzie czynne od 10 października (piątek) 12:00 i przez całe zawody. W biurze można
odebrać faktury za wpisowe, potwierdzić delegacje, uzyskać informacje w sprawie zawodów.
Żetony na posiłki i faktury za wyżywienia dostępne będą do odbioru w Restauracji Tenisowa.

11. Nagrody
Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują
puchary, nagrody finansowe oraz dyplomy.
Łączna wartość nagród finansowych: 8000 zł (w tym 1. miejsca – 2 x 2000 zł, 2. Miejsca – 2 x 1000 zł oraz 34. miejsca – 4 x 500 zł).
Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników jest obowiązkowa.

Organizator
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa

