
  

 

 

2.	GRAND	PRIX	POLSKI	MŁODZIKÓW	
GDAŃSK,	16-18	LISTOPADA	2018	
KOMUNIKAT	ORGANIZACYJNY	

1. Organizatorzy 

Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku, 

Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku. 

2. Cel 

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju. 

Popularyzacja tenisa stołowego. 

3. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2018 roku w hali sportowej Centrum Szkolenia 

PZTS im. Andrzeja Grubby (ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk). 

4. Uczestnictwo 

Zgodnie z rozdziałem 8. Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o 

zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia (rozdział 

11. Regulaminu rozgrywek PZTS). 

5. System rozgrywania 

Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym z rozdziałem 

8. Regulaminu rozgrywek PZTS. Rozstawienie na podstawie ogólnopolskiego rankingu 

młodziczek i młodzików po 1. GPP w sezonie 2018/2019. 

6. Program 

16 listopada (piątek) 

turniej eliminacyjny (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń) 

17 listopada (sobota) 

09:00  początek turnieju grupowego 

po południu początek turnieju pocieszenia oraz głównego 

18 listopada (niedziela) 

09:00  kontynuacja turnieju głównego 

13:30  ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów 

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS. 



  

 

 

7. Zgłoszenia 

Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać 

w nieprzekraczalnym terminie 13 listopada 2018 godz. 18:00 na adres wr@pzts.pl. Uzupełnianie 

wolnych miejsc następuje z list zawodniczek i zawodników zgłoszonych do turnieju eliminacyjnego. 

8. Wpisowe 

Wpłata wpisowego przelewem w terminie jw. na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

(ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa) PEKAO SA 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140). 

Kwota wpisowego: 30 zł od uczestnika. W przypadku gry w turnieju eliminacyjnym, bez udziału 

w eliminacjach wojewódzkich, dodatkowa opłata, płatna do związku wojewódzkiego: 100 zł. 

W celu wystawienia faktury za wpisowe prosimy o przesłanie wymaganych informacji na adres 

dominika.gomola@pzts.pl. 

9. Noclegi i wyżywienie 

Zamówienie wyżywienia i noclegów we własnym zakresie. 

Proponowane noclegi: 

• hotel Olivia (al. Grunwaldzka 470, 80-309 Gdańsk, tel. 58 343 31 00) – preferencyjne 

ceny do 7 listopada 2018 (z możliwością śniadania). 

Wyżywienie: restauracja „Tenisowa” (na miejscu, http://www.tenisowarestauracja.pl/), 

czynna przez całe zawody: 

• śniadanie 13 zł, 

• obiad  24 zł, 

• kolacja  13 zł. 

Wyżywienie dostępne od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę. Zamówienia poprzez 

stronę internetową restauracji, wydawanie posiłków wyłącznie na podstawie żetonów. 

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty 

pokrywa Organizator. 

10. Nagrody 

Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Podczas ceremonii dekoracji obecność 

dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

11. Sprzęt sportowy 

Stoły Tibhar, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG. 


