
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
7. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW w TENISIE STOŁOWYM

KWIDZYN, 09-10.03.2019

1. Organizatorzy:
· Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
· Pomorski Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku,
· Urząd Miasta w Kwidzynie,
· Kwidzyńskie Centrum Rekreacji i Sportu w Kwidzynie,
· Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie.

2. Termin i miejsce:
Turniej odbędzie się w dniach 09-10.03.2019 roku w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Kwidzynie przy ul. Mickiewicza 56B (wjazd od ul. Słowackiego).

3. Cele:
· Wyłonienie najlepszych weteranów i weteranek w poszczególnych

kategoriach wiekowych,
· Integracja środowiska weteranów,
· Popularyzacja tenisa stołowego,
· Promocja Miasta Kwidzyna.

4. Uczestnictwo:
· Weterani zamierzający uczestniczyć w zawodach muszą spełniać

wszystkie warunki określone w Regulaminie rozgrywek PZTS w sezonie
2018/2019,

· Zawodników obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz strój
sportowy.

5. System rozgrywek:
Turniej z cyklu Grand Prix Polski Weteranów będzie rozgrywany zgodnie z
Regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019 w następujących
kategoriach wiekowych:

· Weteran w wieku 40-49,
· Weteran w wieku 50-59,
· Weteran w wieku 60-64,
· Weteran w wieku 65-69,
· Weteran w wieku 70-74,
· Weteran w wieku 75-79,
· Weteran w wieku powyżej 80 lat.

6.  Wyposażenie hali:
Turniej zostanie rozegrany na stołach Butterfly Centrefold (niebieskie), piłeczkami
plastikowymi Tibhar 40+ *** SynTT NG (białe).

7. Program imprezy:
· 09.03.2019 (sobota)

08:00 udostępnienie zawodnikom stołów do rozgrzewki,



09:00 turnieje grupowe,
14:30 uroczyste otwarcie imprezy,
15.00 kontynuacja turniejów grupowych, turnieje pocieszenia.

· 10.03.2018 (niedziela)
09:00 turnieje główne,
13:00 uroczyste zakończenie imprezy (wręczenie pucharów, nagród
i upominków rzeczowych oraz pamiątkowych dyplomów),

· Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie PZTS.

8.  Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres wr@pzts.pl w
nieprzekraczalnym terminie 06.03.2019 godz. 18:00.
Wpłata wpisowego (w wysokości 40 zł od uczestnika) płatna przelewem w terminie
jw. na konto Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego:
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
36 8300 0009 0002 4588 2000 0010
W tytule należy wpisać: 7. Grand Prix Polski Weteranów – imię i nazwisko
zawodnika/zawodniczki.
Na adres mtskwidzyn@mtskwidzyn.pl należy przesłać dowód wpłaty z danymi do
faktury.

9. Noclegi:
· Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu zawodników. Polecane

przez nas hotele o standardzie odpowiednim do ceny pokoju. Zawodnicy
mający wyższe wymagania znajdą na stronach internetowych hotele
zapewniające wyższe standardy.

· Polecane hotele:
a) Zajazd Noclegowy Papiernik – ul. Lotnicza 1; tel. 55 279 23 37, 55 279 45 91; 

papiernik.e-meteor.pl
b) Centrum Hotelowe Balke – ul. Braterstwa Narodów 42; tel. 55 279 34 33; 

centrumbalke.pl
c) Pokoje Gościnne WWW – ul. 11 Listopada 13; tel. 55 261 14 49; ckj.edu.pl

10.Wyżywienie:
· Całodzienne wyżywienie będzie wydawane w szkolnej stołówce w hali

w czasie rozgrywania zawodów. Ceny posiłków:
śniadanie 15 zł – „stół szwedzki” - czas wydawania: 07:00-09:00 (sb, nd),
obiad 20 zł – 13:30-15:30 (sobota) i 12:30-14:30 (nd),
kolacja 15 zł – „stół szwedzki” – 18:00-20:00 (sb).
Zapewniamy wyżywienie od śniadania w sobotę 09.03.2019 do obiadu
w niedzielę 10.03.2019 (jeżeli będą zgłoszenia na wyżej podany e-
mail).

· W celu określenia zapotrzebowania liczby posiłków prosimy o ich
rezerwację drogą e-mailową na karcie żywieniowej, wysłanej na adres
dorota.grzadka@wp.pl lub telefonicznie tel. 503 099 343.

mailto:wr@pzts.pl
mailto:mtskwidzyn@home.pl
http://www.papiernik.e-meteor.pl/
http://www.centrumbalke.pl/
mailto:Dorota.grzadka@wp.pl


· Opłata za wyżywienie będzie pobierana gotówką w dniu wykupienia
talonów na posiłki, istnieje możliwość otrzymania faktury.

· Czekają na Państwa urozmaicone i smaczne posiłki – musicie tylko
złożyć zamówienie jak wyżej. Ułatwi to organizację wydawania i
przygotowania posiłków.

11. Biuro zawodów:
· Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które znajdować się będzie

w miejscu zawodów,
· Biuro będzie czynne piątek 08.03.2019 w godz. 19-21, w sobotę

09.03.2019 w godz. 08-21 oraz w niedzielę 10.03.2018 w godz. 08-14.

12. Nagrody:
· Zawodniczki i zawodnicy otrzymają za miejsca 1-4 puchary, talony

Gasport Gdańsk na sprzęt sportowy oraz pamiątkowe dyplomy.

13. Sprawy różne:
· Na terenie hali rozgrywek obowiązuje bezwarunkowy zakaz spożywaniu

alkoholu. Przebywanie na hali rozgrywek w stanie wskazującym na
użycie alkoholu będzie powodowało natychmiastowe wykluczenie
zawodnika z rozgrywek i przekazanie takiej osoby organom
porządkowym. W stosunku do takiej osoby zostaną wyciągnięte przez
PZTS konsekwencje dyscyplinarne.

· Dodatkowych informacji o turnieju można zasięgnąć u Prezesa Sekcji
Tenisa Stołowego MTS Kwidzyn – Jerzego Piórczyńskiego tel.
662 095 957 oraz trenera koordynatora sekcji tenisa stołowego MTS
Kwidzyn – Mariusza Schaefera 793 029 438.

Opracował: Mariusz Schaefer
trener koordynator sekcji tenisa stołowego MTS Kwidzyn


