
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

 
31. MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI  

W TENISIE STOŁOWYM 
 

Krosno, 28-31 marca 2019 roku 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
1. Organizatorzy: 

- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 

- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie 

- KSTS MOSiR Karpaty Krosno 

 

2. Patronat honorowy: 

- Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki 

3. Cele: 

- Wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn 31. Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

- Promocja i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy, 

4. Termin i miejsce: 

28-31 marca 2019 roku 

Hala Sportowo-Widowiskowa 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno 

       http://mosirkrosno.pl/ 

 

 5.  System rozgrywek: 
 

 Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZTS na stołach Tibhar 

 Smash 28/R (niebieskie), piłeczkami Tibhar 40+***SynTT NG.  

 



 

 

 

 

 

 

6. Nagrody: 

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca w przedziale 1-4, otrzymają dyplomy, 

puchary i medale. W grach indywidualnych nagrody finansowe o łącznej wartości 5000 zł. 

Dodatkowo zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca w przedziale 5-8, otrzymają 

dyplomy. 

 

7. Ramowy program zawodów: 

Czwartek (28.03.2019) 

- godz.  9:30 - 21:00 – turniej drużynowy 

Piątek (29.03.2019) 

- godz. 9:00 - 9:30 – uroczyste otwarcie 31. Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

Ceremonia dekoracji turnieju drużynowego.  

- godz. 10:00 - 21:00 – turniej gier pojedynczych, turniej gier podwójnych. 

Sobota (30.03.2019)  

- godz. 9:00 - 21:00 – turniej gier pojedynczych (główny, pocieszenia), turniej gier 

podwójnych, turniej gier mieszanych 

Niedziela (31.03.2019) 

- godz. 11:00 - 15:00 – gry półfinałowe, gry finałowe 

- godz. 15:00 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników/-czek 

 

8. Zgłoszenia: 

Zgłoszeń do turnieju indywidualnego należy dokonywać przez Internetowy System 

Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2019 godz. 18:00. 

Zgłoszeń do turnieju drużynowego należy dokonać pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

wr@pzts.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2019 godz. 18:00. 

W związku z koniecznością podania numer PESEL każdego uczestnika do obliczenia punktacji 

w Systemie Sportu Młodzieżowego, będą one zbierane podczas zawodów. Niepodanie numer 

skutkować będzie brakiem naliczenia punktów dla klubu i województwa. 

 

Wpisowe w wysokości: 70 zł gra pojedyncza oraz 100 zł gra drużynowa 

należy wpłacić na konto: 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów 

Nr konta:  45 1680 1105 0000 3000 1074 2325 

 
  



 

 

 

 

 

 

9. Zakwaterowanie i wyżywienie: 

 
 

Hotel Portius *** 
(obok hali MOSiR) –  
http://hotelportius.pl/ 
osobodzień: 125 zł (nocleg + 

całodzienne wyżywienie), śniadanie 

w hotelu, obiad i kolacja na hali) 
 

Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą 

rezerwacyjną wysłaną na adres:  
tenis-ksts@wp.pl 

 

Osoba do kontaktu  

Janusz Maculski – tel.: 602 892 962 
 

 

 

Hala MOSiR Krosno  
(na hali) – nocleg bez wyżywienia: 

50 zł pokoje wieloosobowe, 
 

 
 

Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą 

rezerwacyjną wysłaną na adres:  
tenis-ksts@wp.pl 

 

Osoba do kontaktu  

Janusz Maculski – tel.: 602 892 962 
 

 
 

  

-„Karpackie Pokoje”  
(400 m od hali MOSiR) –  
ul. Bursaki 45, 

http://www.karpackiepokoje.pl/ 

osobodzień: 110 zł (nocleg + 

całodzienne wyżywienie), śniadanie 

w hotelu, obiad i kolacja na hali, 
Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą 

rezerwacyjną wysłaną na adres:  
tenis-ksts@wp.pl 

 

Osoba do kontaktu  

Janusz Maculski – tel.: 602 892 962 
 

 - G-Katering,  

(3 km od hali MOSiR) –  
ul. Bieszczadzka 82,  

http://www.g-katering.pl/ 

 

– nocleg ze śniadaniem: 65 zł. 

 
Rezerwacja wyłącznie z wypełnioną kartą 

rezerwacyjną wysłaną na adres:  
tenis-ksts@wp.pl 

 

Osoba do kontaktu  

Janusz Maculski – tel.: 602 892 962 
  

 



 

 

 

 

 

 

Rezerwacji miejsc hotelowych oraz wyżywienia należy dokonywać w terminie do 

dnia 25 marca 2019 (Po tym terminie organizator nie gwarantuje noclegu 

i wyżywienia).  Pierwszeństwo w rezerwacji miejsc mają osoby, które wyrażają chęć 

pobytu przez wszystkie dni trwania turnieju. 

Zainteresowani proszeni są o kontakt elektroniczny pod adresem: tenis-ksts@wp.pl, 

tel. 602 892 962. 

Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia obiadów (w cenie 20 zł od osoby) oraz kolacji 

(15 zł od osoby). Posiłki wydawane będą w hali sportowej rozgrywania zawodów – 

począwszy od obiadu w dniu 28 marca 2019 (czwartek) do obiadu w dniu 31 marca 

2019 (niedziela). 

 

MENU 
 

Czwartek (28.03.2019) 

Obiad - zupa ogórkowa, nuggetsy z kurczaka, ziemniaki, dwa rodzaje surówek, kompot 

Kolacja - szwedzki stół 

Piątek (29.03.2019) 

Obiad - zupa rosół, udko z kurczaka, ziemniaki, dwa rodzaje surówek, kompot 

Kolacja - szwedzki stół 

Sobota (30.03.2019) 

Obiad - zupa  pomidorowa z makaronem, flet z kurczaka, ziemniaki ,dwa rodzaje surówek, 

kompot 

Kolacja - szwedzki stół 

Niedziela (31.03.2019)  

Obiad - zupa pieczarkowa, schab pieczony, ziemniaki dwa rodzaje surówek, kompot 

 

10. Sprawy organizacyjne: 

- Biuro Zawodów (przy wejściu na halę rozgrywania zawodów) będzie otwarte od godz. 

18:00 w dniu 27 marca 2019 (środa). 

 - Kaucja za numery startowy  20 zł  

 

 

 

 

 

Zapraszamy do Krosna!   –   ORGANIZATORZY  

  


