
 XXVII Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty  
XVI Drużynowe Mistrzostwa ZNP 

w Tenisie Stołowym 
Łódź   06 – 08. 10. 2017 r. 

 
 

1. Organizator: Zarząd Główny ZNP  
Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP  
Oddział ZNP Łódź - Śródmieście 

2. Miejsce rozgrywek:  sala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 1  
w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14 

Rozpoczęcie gier eliminacyjnych: 06. 10. 2017 r. godz.1600 
Uroczyste otwarcie mistrzostw: 06. 10. 2017 r. godz.1800 
Uroczyste zakończenie:  07. 10. 2017 r. godz.1900 

3. Kategorie wiekowe, konkurencje: 
- Mężczyźni - gra pojedyncza                  - Kobiety - gra pojedyncza                                
Kategoria I        do 40 lat                        Kategoria I      do 40 lat         
Kategoria II       41 – 50 lat                    Kategoria II     41– 50 lat 
Kategoria III     51 – 60 lat                      Kategoria III    51 lat i więcej 
Kategoria IV     61 – 70 lat,     Kategoria IV zawodniczki zrzeszone 
Kategoria V      71 i więcej 
Kategoria VI    zawodnicy zrzeszeni        
- Gra mieszana i turniej drużynowy bez podziału na kategorie wiekowe 

4. Uczestnictwo: prawo startu mają czynni i emerytowani pracownicy oświaty, członkowie ZNP.      
5. System gier – uzależniony od ilości zawodników. 
6. Nagrody w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych: puchary,  nagrody rzeczowe, 

upominki dla uczestników.     
7. Imprezy towarzyszące: uroczysta kolacja – wieczorek taneczny. 
8. Adres zakwaterowania:  Hotel „ Prząśniczka”, Łódź, ul. Studencka 20/24 
9. Wpisowe uczestnika :  

- od członka ZNP wynosi 280 zł, od pozostałych uczestników po 300 zł. 
- od zawodników, członków ZNP  korzystających  z rozgrywek i obiadu w sobotę 7.10.2017 – 
100 zł 
- od zawodników( osoby, które nie są członkami ZNP)  korzystających  z rozgrywek i obiadu w 
sobotę 7.10.2017 – 120 zł 

W ramach wpisowego organizator zapewnia: 
- wyżywienie od kolacji 06.10.2017 r. do  śniadania 08.10.2017 r. 
- noclegi z 06/07 oraz z  07/08 października 2017 r  
- transport busem lub autobusem ( w zależności od liczby chętnych ) z hali do hotelu w piątek 6.10       
  oraz w sobotę 7.października 2017 r z hotelu na halę i z powrotem. 
- udział w loterii fantowej 
 
Uprzejmie prosimy ogniwa związkowe o zgłaszanie zawodników do turnieju indywidualnego i   
delegowanie członków ZNP do udziału w XVI Drużynowych Mistrzostwach  ZNP ( 3 osoby ). 

       Zgłoszenia , karta zgłoszeniowa w załączniku !!!  należy dokonywać na adres:  
       e-mail:  betinadospial@o2.pl  do dnia 27 września 2017roku. 
       Zgłoszenia osób niezrzeszonych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

Wpłaty prosimy przesyłać  w y ł ą c z n i e na konto: Zarząd Okręgu ZNP w Łodzi, 
 ul. Piotrkowska 137/139  numer konta:  23124030731111001062463932  

        Na dowodzie wpłaty należy podać: nazwisko, imię uczestnika 
        Wpłaty gotówkowe na miejscu nie będą przyjmowane!!! 
        Wszelkich informacji udziela: Beata Świderska – tel.:+48 503 65 55 71, betinadospial@o2.pl 
 

mailto:betinadospial@o2.pl


 

Program/Regulamin  
XXVII Mistrzostw Polski Nauczycieli i  Pracowników Oświaty 

w Tenisie Stołowym - 06-08.10.2017  Łódź 
 

       06.10.2016 r. (piątek)  
      

Do godz. 14,00 Przyjazd uczestników Hotel „Prząśniczka“ 

g. 15,30-16,00 Weryfikacja zgłoszeń, 
losowanie 

Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

g. 16,00  - turniej gry pojedynczej 
- turniej drużynowy 

Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

ok. godz.  
18,00-18,30 

Uroczyste otwarcie Mistrzostw Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

ok. godz. 20,00  Kolacja Hotel „Prząśniczka 
 Nocleg /pokoje 2-4 osobowe/ Hotel „Prząśniczka 
 

     07. 10. 2017 r. (sobota)  
 

godz. 6,45 -7,45 Śniadanie Hotel „Prząśniczka 

godz. 9,00 - turniej gry pojedynczej 
- turniej drużynowy 

Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

ok. godz. 13,00 Obiad Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

g. 15,00 - 19,00 - turniej gry pojedynczej 
- turniej gry mieszanej 

Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

ok. godz. 
19,00- 19.30 

Uroczyste zakończenie 
Mistrzostw, dekoracja. 

Sala Sportowa ZSO nr 1 w Łodzi,  
ul. Czajkowskiego 14 

ok. godz. 21.00 Uroczysta kolacja. Hotel  „Prząśniczka“ 
 

          08. 10. 2017 r. (niedziela) 
 

g. 8,00-10,00 Śniadanie Hotel „Prząśniczka“ 
 

                                       Regulamin szczegółowy zawodów: 
1. Prawo startu mają czynni i emerytowani pracownicy oświaty zatrudnieni na co najmniej   1/2 

etatu 
2. W kategoriach amator mogą brać udział :  

 czynne zawodniczki powyżej 40 lat; 
 czynni zawodnicy powyżej 40 lat 
 czynni zawodnicy ( powyżej 40 lat), grający w bieżącym sezonie w I lidze będą 

zaklasyfikowani do grupy zawodników zrzeszonych  
3. Mecze rozgrywane będą piłeczkami 40 mm do trzech wygranych setów, do 11 punktów. 
4. Kategoria VI mężczyzn i IV kobiet : aby rozegrać kategorię muszą być co najmniej  3 osoby 
5. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników w każdej kategorii – 

decyzja o systemie rozgrywek należy do sędziego głównego Mistrzostw. 
6. Mistrzostwa rozgrywane będą na 10 stołach. 
7. Ostateczna interpretacja przepisów jak i spraw spornych należy do sędziego głównego. 
8. Podczas trwania Mistrzostw zostaną rozegrane: 

 
-  XVI Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym dla członków ZNP – obowiązuje 
legitymacja ZNP lub poświadczenie z ogniwa ZNP, ewentualnie wydruk z listy płac ( turniej 
drużynowy  rozpoczynamy w piątek 6. 10. 2017)  
skład drużyny 3 osobowy – z dowolnych kategorii 
- gry mieszane ( zgłoszenia mixtów w piątek 6.10.2017)                                                  


