
 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

9. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW 
KRAKÓW, 11-12 MAJA 2019 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
 Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

 Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie, 

 Klub Sportowy „Bronowianka” w Krakowie. 

2. Sponsorzy 
 Kawiarnia „Sofa” w Tarnowie, 

 Firma „Villa Verde” w Żabnie, 

 Tarnowski Związek Tenisa Stołowego, 

 Hotel i restauracja „Kai Pol” w Krakowie, 

 Hotel „Ibis Bronowice” w Krakowie, 

 Hotel „Daisy” w Krakowie. 

3. Cel 
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach weteranów. 

 Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej. 

 Popularyzacja tenisa stołowego. 

4. Termin i miejsce 
Turniej odbędzie się w dniach 11-12 maja 2019 roku w Centrum Sportu „Bronowianka”, 30-134 Kraków, 

ul. Zarzecze 124A (wjazd od ul. Wiedeńskiej). 

5. Uczestnictwo 
Zgodnie z punktami 8.1. i 8.8. Regulaminu rozgrywek PZTS. 

6. System rozgrywania 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktem 8.8 Regulaminu rozgrywek PZTS. 

7. Program 
11 maja (sobota) 

09:00  otwarcie zawodów 

09:15  rozpoczęcie turniejów grupowych 

po południu rozpoczęcie turniejów pocieszenia  

12 maja (niedziela) 

09:00  rozpoczęcie turniejów głównych 

13:00  ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów 

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS. 



 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

8. Zgłoszenia, wpisowe 
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres wr@pzts.pl w terminie 8 maja 2019 godz. 18:00. Wpłata 

wpisowego na konto Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego (Bank Pocztowy 31 1320 1465 

2897 8431 2000 0001, 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A). 

Kwota wpisowego: 40 zł. Dane do faktury za wpisowe można przesłać na adres krakowski@pzts.pl. 

9. Noclegi i wyżywienie 
Zamówienie noclegów i wyżywienia w bazie podanej poniżej we własnym zakresie. Pełne wyżywienie 

dostępne jest w restauracji w miejscu zawodów. 

Noclegi: 

 Hotel „Kai Pol” (na miejscu, 12 307 06 76, hotel@kaipol.pl) – 60 zł za osobę (pokoje 2-, 3-, 4-os.); 

 Hotel „Daisy Superior”*** (1,8 km, ul. Morelowa, 12 425 27 97, hotel@jrp.pl, hasło „KOZTS Weterani”) 

– 249 zł za pokój ze śniadaniem (2-os. – jedno łóżko podwójne albo dwa pojedyncze); 

 Hotel „Ibis Bronowice” (1,5 km, ul. Armii Krajowej, 12 626 11 45, h6605@accor.com, hasło „KOZTS 

Weterani”) – 120 zł za pokój (1-os.), 120 zł za pokój (2-os.), 160 zł za pokój (3-os.); 

 Hotel studencki „Piast” (2 km, ul. Piastowska 47, 12 62 23 100, piast@hotelestudenckie.pl, hasło 

„KOZTS Weterani”) – 45 zł za osobę (pokój 3-os.) , 50 zł za osobę (pokój 2+2). 

Wyżywienie: restauracja „Kai Pol” (na miejscu, kontakt jw.): 

 śniadanie 17 zł, 

 obiad  20 zł, 

 kolacja  18 zł. 

Wyżywienie dostępne od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę. Przez całe zawody czynna będzie restauracja. 

Wydawanie posiłków wyłącznie na podstawie bloczków, które można zakupić w hotelu „Kai Pol”. 

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

10. Nagrody 
Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i bony. 

11. Sprzęt sportowy 
Stoły Andro, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG. 

12. Inne 
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. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Za Organizatorów, 

Kazimierz Skrzypek 

Prezes Zarządu 

 Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 


