Wałbrzych, 15 – 17 grudzień 2017 r.
1. Organizatorzy
 Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA-ZDRÓJ w Wałbrzychu,
 Gmina Wałbrzych,
 Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
 Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu.
 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2. Cel
 Wyłonienie najlepszych zawodników 2. Grand Prix Polski Seniorów i Seniorek
 Promocja i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy
 Promocja Miasta Wałbrzych oraz Regionu Dolnośląskiego

3. Termin i miejsce
15 - 17 grudzień 2017
Hala Widowiskowo-Sportowa AQUA ZDRÓJ,
58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6.

4. Uczestnictwo i badania lekarskie
Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w turnieju muszą spełniać wszystkie
warunki określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 oraz w Uchwale
Zarządu PZTS nr 203/Z/2017 i Uchwale Zarządu PZTS nr 204/Z/2017.
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

5. System rozgrywania
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 grupowopucharowym 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.

6. Wstępny program
Czwartek (14.12.2017 r.)
 godz. 18:00 - 20:30 – trening
Piątek (15.12.2017 r.)


godz. 12:00 - 21:00 – turniej eliminacyjny (w przypadku dużej ilości zgłoszonych
uczestników w turnieju eliminacyjnym, turniej może rozpocząć się od godz. 9.00)
Sobota (16.12.2017 r.)



godz. 9:00 - 15:00 – gry turniejowe



godz. 15:00 - 15:30 – uroczyste otwarcie 2. Grand Prix Polski Seniorów i Seniorek



godz. 15:30 - 21:00 – gry turniejowe (turniej główny, turniej pocieszenia)
Niedziela (26.11.2017 r.)



godz. 9:00 - 15:00 – gry turniejowe (turniej główny, turniej pocieszenia)



godz. 15:00 – uroczyste zakończenie 2. Grand Prix Polski Seniorów i Seniorek

7. Zgłoszenia, 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; – płatne przelewem na konto:

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne
„AQUA – ZDRÓJ” Spółka z o.o.
PKO O/Wałbrzych 91 1020 5095 0000 5102 0103 1517
należy przesłać poczta elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 grudnia 2017 do godz. 21:00 na oba adresy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
(Marek Przybyłowicz – e-mail: marek.przybylowicz@pzts.pl, tel. 607 922 249),
- Centrum Aktywnego Wypoczynku AQUA ZDRÓJ (Anna Utecht – e-mail: a.utecht@aquazdroj.pl tel. 74 – 660 93 15).

8. 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 informowane i kwaterowane w Hotelu
MARIA-HELENA w Szczawnie Zdroju (3 km od Hali) oraz WILLA LUNA w Szczawnie Zdroju
(3,5 km od Hali).
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.
Potwierdzeniem rezerwacji w hotelu Aqua Zdrój będzie wpłata zadatku w wysokości 20%
wartości usługi do dnia 11.12.2017. W przypadku nie uiszczenia wpłaty zaliczki rezerwacja
będzie anulowana. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.
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-HELENA
e-mail: maria_helena@op.pl
tel. 74-64 95 00
Hotel Maria-Helena 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 1
WILLA LUNA
e-mail: recepcja@willaluna.eu
tel. 74 843 20 53
WILLA LUNA ul. Boczna 8, 58-310 Szczawno Zdrój,

Hotel AQUA ZDRÓJ
Koszt noclegu i wyżywienia:
Pokój 2-osobowy – 190 zł (ze śniadaniem)
Pokój dla 1 osoby – 160 zł (ze śniadaniem)
Hotel MARIA-HELENA
Koszt noclegu i wyżywienia:
Pokój 3-osobowy – 270 zł (ze śniadaniem)
Pokój 2-osobowy – 190 zł (ze śniadaniem)
Pokój dla 1 osoby – 140 zł (ze śniadaniem)
WILLA LUNA
Koszt noclegu i wyżywienia:
pokój 3 osobowy (ze śniadaniem)
pokój 2 osobowy (ze śniadaniem)
pokój 4 osobowy (ze śniadaniem)
pokój 1 osobowy (ze śniadaniem)

w cenie 60 zł/ dobę/ osobę .
Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką lub karta płatniczą bezpośredni w
Hotelach – (recepcja) w trakcie przyjmowania ekip.

Wyżywienie dla wszystkich zawodników 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
będą mogli nieodpłatnie skorzystać z Parku Wodnego.
9. Biuro zawodów
Czynne w dniu 15.12.2017r. od godz. 9.00 do 15.00
(odbiór faktur za wpisowe – księgowość – łącznik miedzy hotelem a halą)

„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,

10. 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 3- 4. miejsca – 4 x 500 zł).
Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników jest obowiązkowa.

11. Sprzęt sportowy
Zawody zostaną rozegrane na 12 stołach firmy Andro oraz piłkami TIBHAR 40+ *** SYNTT NG
(białe, plastikowe). Obowiązuje obuwie sportowe o jasnych podeszwach.

Ze strony organizatora:
Tomasz Durajczyk
Kierownik Marketingu i Organizacji Imprez
AQUA ZDRÓJ Wałbrzych

