
 

 

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI 

ŻACZEK I ŻAKÓW 

KRAŚNIK, 9-10 CZERWCA 2018 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
 Polski Związek Tenisa Stołowego 
 Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
 Szkolny Klub Tenisa Stołowego „Dwójka” Kraśnik 

2. Patronat honorowy: 
 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pan Jarosław Stawiarski 
 Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Mirosław Włodarczyk 

3. Sponsorzy 
 Miasto Kraśnik 
 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. 
 Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. 

4. Patronat medialny 
 Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie 
 Polskie Radio Lublin S.A. 

5. Cel 
 Wyłonienie Mistrzów Polski w grze pojedynczej i podwójnej 
 Promocja i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci 
 Popularyzacja tenisa stołowego 
 Promocja Miasta Kraśnik 

6. Termin i miejsce 
Turniej odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2018 roku w hali sportowej Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10, 23-200 Kraśnik (wjazd od ulicy Kochanowskiego). 

7. Uczestnictwo 
 po 32 zawodniczki i 32 zawodników z eliminacji wojewódzkich (po 2 z każdego województwa) 
 po 32 zawodniczki i 32 zawodników wg Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 3 Grand 

Prix Polski 
Uczestnicy muszą posiadad orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone 
w książeczce/karcie zdrowia. 

8. System rozgrywania 
Zawody zostaną rozegrane systemem grupowo-pucharowym (gra pojedyncza) oraz pucharowym (gra 
podwójna). Rozstawienie na podstawie aktualnego ogólnopolskiego rankingu żaczek i żaków. 
 



 
 

 

9. Program 
8 czerwca (piątek) 
1800-2100 trening w hali głównej 
9 czerwca (sobota) 
900-1930  gry turniejowe (gra pojedyncza, gra podwójna) 
1110-1140 ceremonia uroczystego otwarcia zawodów 
10 czerwca (niedziela) 
900-1320  gry turniejowe (gra pojedyncza, gra podwójna) 
1330  ceremonia dekoracji i zakooczenia zawodów 

10. Ceremonia uroczystego otwarcia i dekoracji 
Podczas otwarcia zawodów obecnośd zawodników i trenerów obowiązkowa. Zbiórka przed 
otwarciem pod trybunami o godz. 1100. Podczas ceremonii dekoracji obecnośd dekorowanych 
obowiązkowa. 

11. Zgłoszenia, wpisowe 
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej wraz z potwierdzeniem wpłaty 
wpisowego na konto SKTS „Dwójka” Kraśnik (Pekao S.A.24 1240 2395 1111 0010 3772 7591, Kraśnik, 
ul. Urzędowska 10) należy przesład w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2018 do godz. 21:00 
na adresy: wr@pzts.pl  oraz skts2krasnik@op.pl.  Kwota wpisowego: 40 zł od uczestnika.  

12. Wyżywienie i noclegi 
Pełne, bardzo dobre wyżywienie dostępne jest w stołówce, w miejscu zawodów. Zamówienie 
wyżywienia należy dokonad do dnia 4 czerwca (poniedziałek) 2018 r. na karcie rezerwacyjnej. 
Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu uczestników. Rekomendowane miejsca 
zakwaterowania (ilośd ograniczona): 
 Internat Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku (7,5 km, ul. Sikorskiego 25, tel. 512302635) – pokoje 3-4 

osobowe, cena: 27 zł/os./doba 
 Zespół Szkół nr 3 Bursa Szkolna w Kraśniku (6 km, ul. Słowackiego 7, tel. 814587070, w. 201)           

– pokoje 3-4 osobowe, cena: 32,40 os./doba 
 Pokoje przy Hali ZS nr 3 w Kraśniku (6 km, ul. Słowackiego 7, tel. 818255968) – pokoje 2,3,4,5,6 

osobowe, cena: 32,40 os./doba 
 

Wyżywienie: stołówka w miejscu zawodów (śniadanie 12 zł, obiad 20 zł, kolacja 12 zł). 
Zapewniamy wyżywienie od kolacji w dniu 8 czerwca do obiadu w dniu 10 czerwca. Wydawanie 
posiłków wyłącznie na podstawie bloczków, po wcześniejszej rezerwacji. Koszty dojazdu, noclegów, 
wyżywienia i wpisowego ponoszą kluby, pozostałe koszty pokrywają Organizatorzy. 

13.   Biuro zawodów 
Biuro będzie zlokalizowane w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku i będzie 
czynne od 8 czerwca, od godz. 18:00 przez całe zawody. Wszystkie ekipy uczestniczące                              
w Mistrzostwach Polski zgłaszają się do Biura Zawodów w celu uiszczenia wszelkich opłat związanych 
z rezerwacją wyżywienia, pobrania numerów startowych. 

14. Nagrody 
Za miejsca 1-4puchary,medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 5-8dyplomy. 

15. Sprzęt sportowy 
Stoły Butterfly Octet - zielone, piłki plastikowe TIBHAR 40*** SynTT. 
 

Za organizatorów, 
                                         Wiesława Mazurek prezes SKTS „Dwójka” Kraśnik 
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