
 
 

 

Mistrzostwa Polski Weteranów 

w Tenisie Stołowym 
Iława, 1-3 czerwca 2018 r. 

 

Komunikat organizacyjny 

 

1. Organizatorzy: 

•Polski Związek Tenisa Stołowego 

•Urząd Miasta Iławy 

•Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

•Warmiosko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego 

 

2. Termin i miejsce: 

•1-3 czerwca 2018 r. 

•Hala Sportowo-Widowiskowa w Iławie, ul. Niepodległości 11 B 

 

3. Cele: 

• Wyłonienie Mistrzów Polski w kategoriach weteranów w grze pojedynczej, podwójnej i 

mieszanej. 

•Popularyzacja tenisa stołowego 

•Promocja Miasta Iławy 

 

4. Uczestnictwo: 

•Zgodnie z Rozdziałem 7 Regulaminu rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 

 

 



 
 

5. Wyposażenie hali: 

•Turniej rozegrany zostanie na 16 stołach niebieskich Andro 

•Piłeczki białe TIBHAR 40+ SYNTT NG *** 

 

6. System rozgrywania turnieju: 

•Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Weteranów. Turniej gry 

pojedynczej odbywa się systemem mieszanym (grupowo-pucharowym), turniej gry 

podwójnej i mieszanej systemem bezpośredniej eliminacji. 

• Zawodnicy będą rozstawieni na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów (lub 

sumy punktów zawodników i zawodniczek w turniejach gier podwójnych i mieszanych). 

• Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii wiekowej będzie udział 

przynajmniej czterech zawodników lub zawodniczek. 

• Wyjątek stanowią kategorie powyżej 60+, w których tytuły i medale przyznawane będą  

bez względu na liczbę uczestników. 

 

7. Program imprezy: 

• 29.05.2018 r. (wtorek): 

- do godz. 21.00 – ostateczny termin zgłoszeo 

• 31.05.2018 r. (czwartek):  

- godz. 16.00 – otwarcie Biura Zawodów 

• 01.06.2018 r. (piątek):  

- godz. 9.00 – 20.00 – turnieje eliminacyjne w grze pojedynczej 

- godz. 13.00 - uroczyste otwarcie zawodów 

- godz. 15.00 – zgłoszenia par do turnieju gier podwójnych i mieszanych 

• 02.06.2018 r. (sobota):  

- od godz. 9.00 – ciąg dalszy turnieju 

- godz. 20.00 – Biesiada Weteranów (Zajazd „Wielka Żuława”, Iława, ul. Ostródzka 3) 

• 03.06.2018 r. (niedziela):  

- od godz. 9.00 – półfinały oraz finały turnieju gier pojedynczych, podwójnych i 

mieszanych 

• Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie www.pzts.pl  

  



 
 

 

8. Zgłoszenia, rezerwacja noclegów i wyżywienia, biesiada: 

• Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą wraz                

z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego na konto Iławskiego Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji: 

Banki Millenium oddział Iława: 

95 1160 2202 0000 0000 4277 4154 

koniecznie z dopiskiem: „Mistrzostwa Polski Weteranów” 

należy przesład w nieprzekraczalnym terminie 29.05.2018 r. do godz. 21.00 na adresy     

e-mail: wr@pzts.pl oraz hala_sportowa@wp.pl 

• Organizatorzy nie przyjmują wpłat za noclegi oraz nie pośredniczą w ich znalezieniu. 

Adresy potencjalnych miejsc zakwaterowania mają charakter wyłącznie informacyjny, 

mający na celu ułatwid uczestnikom Mistrzostw znalezienie zakwaterowania.   

  

       Wykaz hoteli i miejsc noclegowych w Iławie dostępny na stronie: www.it-ilawa.pl 

http://www.it-ilawa.pl/images/pliki_pdf/baza-lista-robocza-2018.pdf 

 

9. Sprawy finansowe: 

• Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, wpisowego i ubezpieczenia ponoszą zawodnicy 

lub jednostki delegujące, pozostałe koszty związane z organizacją imprezy ponoszą 

organizatorzy. 

• Wpisowe: 70 zł od uczestnika. 

• Biesiada Weteranów: 40 zł. Wpłaty na Biesiadę Weteranów należy dokonad na konto: 

Banki Millenium oddział Iława: 

95 1160 2202 0000 0000 4277 4154 

koniecznie z dopiskiem: „Biesiada Weteranów” 

 

10. Biuro zawodów: 

• Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które znajdowad się będzie w Hali 

Sportowo-Widowiskowej przy ul. Niepodległości 11 B w Iławie (w miejscu zawodów). 

• Biuro będzie czynne od 31.05.2018 r. (czwartek) od godz. 16.00. 

mailto:wr@pzts.pl
mailto:hala_sportowa@wp.pl
http://www.it-ilawa.pl/
http://www.it-ilawa.pl/images/pliki_pdf/baza-lista-robocza-2018.pdf


 
 

 

11. Nagrody: 

• W grze pojedynczej, podwójnej i mieszanej za miejsca 1-4 puchary, medale, nagrody 

pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. 

 

12. Sprawy różne: 

• Dodatkowych informacji o turnieju można zasięgnąd w Iławskim Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji – tel. stacjonarny (89) 649-16-04. 

• W trakcie trwania zawodów, w miejscu ich rozgrywania - Hali Sportowo-Widowiskowej 

w Iławie. Czynny będzie bar oferujący m.in. ciepłe i zimne napoje, drobne poczęstunki. 

• W trakcie trwania zawodów organizator umożliwi każdemu z uczestników darmowy, 

godzinny rejs statkiem „ILAVIA” po Jeziorze Jeziorak. 

 

 

                                                                                                   Organizatorzy 

 


