
 

 

 

 

 

 

III GRAND PRIX POLSKI ŻACZEK I ŻAKÓW 

W TENISIE STOŁOWYM 
Mława, 6-8 kwietnia 2018 roku 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

 
 

1. Organizatorzy 

• Polski Związek Tenisa Stołowego    www.pzts.pl 

• Mławska Hala Sportowa     www.mhsmlawa.pl 

• Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego  www.mzts.pl 

 

2. Patronat honorowy 

• Starosta Mławski 
 

3. Patronat medialny 

• Radio 7 

• TV POD 24 INFO 

• Gazeta Mławska 

• Kurier Mławski 



 

 

 

 

4. Sponsorzy 

• Poczta Polska 

• Energa 

• Tibhar 

• Uniszki 

• Galeria Parkietu 

 

5. Cele 

• Wyłonienie najlepszych zawodników w III Grand Prix Polski Żaczek i Żaków; 

• Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez tenis stołowy; 

• Popularyzacja tenisa stołowego w Powiecie Mławskim; 

 

6. Termin i miejsce rozgrywek 

6-8 kwietnia 2018 roku, Mławska Hala Sportowa w Mławie, ul. Piłsudskiego 33A. 

 

7. Uczestnictwo 

Uczestnicy turnieju muszą spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie Rozgrywek 

PZTS na sezon 2017/2018. Zawodniczki i zawodnicy muszą okazać orzeczenie o zdolności do 

uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce / karcie zdrowia. 

 

8. System rozgrywek 

Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej żaczek i żaków, systemem grupowo-

pucharowym zgodnie z punktem 8.2 regulaminu (turniej eliminacyjny w zależności od ilości 

zgłoszeń + turniej grupowy + turniej główny i pocieszenia systemem pucharowym).  

 

9. Wyposażenie hali 

• Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach firmy Tibhar (niebieskie), 

• Piłeczki: Tibhar 40+*** SynTT, 

• Sala treningowa – 4 stoły, 

• Obowiązuje obuwie sportowe na jasnych podeszwach i stój sportowy. 

 

10. Program imprezy 

06.04.2018 (piątek) 

Turniej eliminacyjny – nie wcześniej niż od g. 12:00 (godzina zakończenia w 

zależności od ilości zgłoszeń). 

 

 

 



 

 

 

 

07.04.2018 (sobota) 

09:00 uroczyste otwarcie Mistrzostw, mecz pokazowy KS Dekorglass Działdowo 

09:30 turniej grupowy 

15:00 turniej główny oraz pocieszenia 

08.04.2018 (niedziela) 

09:00 dokończenie turnieju głównego i pocieszenia 

13:30 uroczyste zakończenie imprezy (wręczenie pucharów, nagród, upominków 

rzeczowych oraz pamiątkowych dyplomów) 

Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie www.pzts.pl. 

 

11. Zgłoszenia udziału w zawodach 

Wypełniona kartę zgłoszeniowa wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty za wpisowe do 

turnieju w wysokości 30 zł od zawodnika należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 

03.04.2018 godz. 21:00 na adres: wr@pzts.pl oraz zgloszenia@mzts.pl. 

 

Wpisowe prosimy wpłacać na konto: 

Mławska Hala Sportowa 

PKO Bank Polski oddział w Mławie 

Nr konta: 92 1020 1592 0000 2702 0263 1141 

tytułem: „III Grand Prix Żaczek i Żaków – imię i nazwisko zawodnika / zawodniczki”. 

 

12. Noclegi i wyżywienie 

Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu uczestników. Rekomendowanemiejsca 

zakwaterowania (ilość ograniczona): 

 

 Bursa Szkolna w Mławie 

ul. Lelewela 5, tel. (23) 655 31 51, e-mail:bursaszkolna@wp.pl, www.bursaszkolna.pl 

 Hotel Mława 

ul. Kopernika 38, tel. (23) 654 39 42, e-mail: hotel@mlawa.pl, www.hotelmlawa.pl 

 Pokoje Gościnne Ambrozja 

ul. Zuzanny Morawskiej 19, tel. (23) 654 66 34, www.ambrozja-mlawa.noclegi.pl 

 Moody Hostel 

ul. Kopernika 14F, tel. 601 858 120, www.moodyhostel.pl 

 Hotel Pasymowski 

Uniszki Cegielnia, tel. (23) 655 22 06, email: biuro@hotel-pasymowski.pl,www.hotel-

pasymowski.pl 

  



 

 

 

 

 

13. Wyżywienie 

Możliwość wykupienia obiadu na miejscu – w kwocie 12 zł (piątek, sobota). 

 

14. Biuro zawodów 

Uczestnicy zgłaszają się do biura, które mieścić się będzie w miejscu zawodów (Mławska 

Hala Sportowa, ul. Piłsudskiego 33A) i będzie czynne: w piątek 06.04.2018 godz. 10:00-

21:00, w sobotę 07.04.2018 godz. 08:00-21:00 i niedzielę 08.04.2018 godz. 08:00-16:00. 

 

15. Nagrody 

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-4 w turnieju głównym otrzymają puchary, 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zawodnicy z miejsc 5-8 otrzymają dyplomy oraz nagrody 

rzeczowe (pula nagród ~ 4000 zł), Wszystkie nagrody będą do odbioru w czasie uroczystego 

zakończenia imprezy w niedzielę 08.04.2018. 

 

16. Sprawy różne 

Dodatkowe informacje o turnieju można uzyskać w sekretariacie Mławskiej Hali Sportowej: 

tel. (23) 652 00 27, e-mail: mhs@mhsmlawa.pl. 

 

     Serdecznie zapraszamy 


