
                                    

 
         

 

 

 

 

          

 
 

                                                           
 
 

3. GRAND PRIX POLSKI ŻACZEK I ŻAKÓW 
W TENISIE STOŁOWYM 

5-7 KWIETNIA 2019, SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 
 

Komunikat Organizacyjny 
 

1. Organizatorzy: 
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

– Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy, 

– MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim, 

– Gmina Sępólno Krajeńskie, 

– Powiat Sępoleński,   

– Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim. 

 

2. Termin i miejsce: 
5-7 kwietnia 2019, Hala Krajna Arena, ul. Chojnicka 19A, 89-400 Sępólno Krajeńskie. 

Dojazd - drogą krajową nr 25. 

 

3. Cel rozgrywania: 
– wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w kategoriach wiekowych żak 

i żaczka, 

– sportowe uczczenie jubileuszu: 80-lecia klubu MLKS Krajna, 

– promocja walorów turystycznych Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego 

– popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży. 

 

4. Uczestnictwo: 
Zgodnie z punktami 8.1.6 i 8.2 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: 
Grand Prix Polski Żaków zostanie rozegrane w grach pojedynczych systemem grupowo-

pucharowym zgodnie z punktem 8.2 Regulaminu Rozgrywek PZTS. Rozstawienie na 

podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 2. GPP Żaczek i Żaków. 

 

6. Program zawodów: 
5 kwietnia 2019 (piątek) 

– turniej eliminacyjny  

(godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń. Nie wcześniej niż od godz. 12:00) 

 

6 kwietnia 2019 (sobota) 

09:00 – uroczyste otwarcie Grand Prix Polski - obecność zawodników obowiązkowa 

09:30 – rozpoczęcie gier w turnieju grupowym 

po południu – rozpoczęcie turnieju głównego i mecze o miejsca 33-40 i 49-56 

19:15 – spotkanie dla wszystkich chętnych z Leszkiem Kucharskim 

 

7 kwietnia 2019 (niedziela) 

godz. 09:00 – kontynuacja turnieju głównego 

godz. 13:30 – uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców 

Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

 

Turniej rozegrany zostanie na stołach firmy Andro, piłeczkami plastikowymi  

Tibhar 40+ *** SynTT NG. 

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS. 

 

7. Zgłoszenia, wpisowe: 
Zgłoszenia odbywają się wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w 

nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2019 roku godz. 18:00. Wpłata wpisowego na 

konto MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim. 

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Więcborku: 36 8162 0003 0000 1225 2000 0010 

Kwota wpisowego 30 zł. 

W tytule proszę podać: „3 Grand Prix Polski Żaków” – imię i nazwisko zawodnika/czki. 

Dowód wpłaty wraz z danymi do faktury prosimy o przesłanie na adres: 

mlkskrajna@gmail.com 

 

8. Hala rozgrzewkowa znajduje się w budynku, przy hali Krajna Arena 

 

9. Rezerwacja noclegów i wyżywienia: 
Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać do dnia 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) 

na adres mlkskraja@gmail.com na dołączonym druku karty rezerwacji noclegów i 

wyżywienia. 

O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja w Hotelu JAN i na 

obiektach CSiR tylko poprzez organizatorów. Zapewniamy nocleg z piątku/sobotę/niedzielę. 
10. Zakwaterowanie: 
Organizator zapewnia zakwaterowanie dla 180 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
W pierwszej kolejności zakwaterowani będą ci, którzy złożą zamówienie na cały weekend.  



Kontakt telefoniczny w sprawie rezerwacji pn.-pt. 9:00 – 14:00.   Nr tel. 52 388 27 30 

 

Zakwaterowanie na obiektach CSiR przy ul. Chojnickiej 19.  

- pokoje 3-osobowe (1 łóżko pojedyncze + 1 piętrowe) cena 55 zł (osoba) ze śniadaniem 

- pokoje 4-osobowe (2 łóżka piętrowe) cena 55 zł (osoba) ze śniadaniem 

- pokoje 6-osobowe (3 łóżka piętrowe) cena 55 zł (osoba) ze śniadaniem 

 

Zakwaterowanie w Hotelu JAN *** (400 metrów od hali). Pokoje 3 i 4 osobowe. 

- pokoje 4-osobowe (2 łóżka pojedyncze + kanapa 2-osobowa) cena 60 zł (osoba) ze 

śniadaniem. 

- pokoje 3-osobowe (2 łóżka pojedyncze + kanapa) cena 70 zł (osoba) ze śniadaniem. 

- pokój 8-osobowy (4 łóżka pojedyncze + 2 kanapy 2-osobowa) cena 60 zł (osoba) ze 

śniadaniem. 

 

11. Wyżywienie: 
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) na stołówce klubowej przy obiektach 

CSiR przy ul. Chojnickiej 19.  

Cena: śniadanie (stół szwedzki) 15 zł. / obiad (2 dania) 25 zł. / kolacja (stół szwedzki) 15 zł. 

Godziny wydawania posiłków: 

Śniadanie – 07:00 – 10:00 

Obiad – 13:00 – 16:00 

Kolacja – 18:00 – 20:30 

 

12. Nagrody: 
Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Za miejsca 5-8 dyplomy i nagrody 

rzeczowe. Ponadto nagroda za zdobycie 9. miejsca. Podczas dekoracji obecność 
zawodników obowiązkowa. 

 

11. Biuro zawodów: 
Biuro zawodów czynne będzie w budynku klubowym przy ul. Chojnickiej  

Biuro będzie czynne: 05.04.2019 (piątek) godz. 12-21, 06.04.2019 (sobota) godz. 08-18 

oraz w niedzielę 07.04.2019 w godz. 08-14. 

W biurze będzie można odebrać bloczki na posiłki, wykupić dodatkowe wyżywienie,  

odebrać faktury za wpisowe i wyżywienie, podbić delegacje. 

 

12. Otwarcie zawodów: 
Otwarcie zawodów w dniu 6 kwietnia 2019 r. o godz. 09:00.  

 

13. Serwis zdjęciowy: 
Podczas trwania zawodów prowadzony będzie profesjonalny serwis zdjęciowy przez: 

Fotografia Dariusz Stoński. 

Relacja na żywo z turnieju prowadzona będzie w Internecie przez KrajnaTV.    

                                                                                                            Organizatorzy 


