
8. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
W TENISIE STOŁOWYM

RADOM, 6-7 KWIETNIA 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Integracyjny Klub Tenisa Stołowego „Broń” Radom
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Radomia – Kinga Bogusz
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

2. Termin i miejsce:
6-7 kwietnia 2019, hala sportowa Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7.

3. Cel rozgrywania:
- promocja miasta Radomia – „Radom – siła w precyzji”
- popularyzacja tenisa stołowego
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej w wieku
dojrzałym,

4. Uczestnictwo i sposób rozgrywania:
Turniej rozgrywany będzie zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS 2018/2019.

5. Ogólny program zawodów:

6 kwietnia 2019 roku /sobota/
godz. 0900 uroczyste otwarcie
godz. 0915 rozpoczęcie turnieju
godz. 1300-1500 wydawanie obiadów

7 kwietnia 2019 roku /niedziela/
godz. 0900 turnieje główne
godz. 1400 ceremonia zamknięcia i wręczenie nagród
godz. 1200-1400 wydawanie obiadów

Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie PZTS.

Turniej zostanie rozegrany na stołach Andro Magnum piłeczki Tibhar 40+ *** SynTT NG.

6. Zgłoszenia, wpisowe:
Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail wr@pzts.pl do 3 kwietnia 2019 godz. 18:00.

Wpisowe w wysokości 40 zł na konto organizatora:
IKTS „Broń” Radom, ul. 1905 roku 49, 26-600 Radom
Bank Pekao 77 1240 5703 1111 0010 4329 8182

W przelewie bankowym bardzo proszę napisać nazwiska osób za które jest opłata.

7. Zakwaterowanie:
Rezerwacji miejsc hotelowych uczestnicy turnieju dokonują samodzielnie. Organizatorzy polecają
hotel, w którym odbędzie się Wieczór Mistrzów, ilość miejsc ograniczona:

Hotel Promenada, Radom, ul. Bulwarowa 15 /3,5 km do hali, czas dojazdu 6 min./
Rezerwacja /hasło tenis stołowy/ - tel. 536-373-839. Pokoje ze śniadaniem:



- jednoosobowy 120 zł doba
- dwuosobowy 170 zł doba
- możliwe różne konfiguracje

Hotel Iskra, Radom ul. Planty 4, tel. 48/363-87-45, /500m do hali/
Pokoje ze śniadaniem: jednoosobowy 90 zł doba, dwuosobowy 160 zł doba, możliwa konfiguracja
trzyosobowego

Hotel Poniatowski, Radom ul. Józefa Poniatowskiego 4, tel. 48/366-60-00
Pokoje ze śniadaniem: jednoosobowy 125 zł doba, dwuosobowy 170 zł doba, trzyosobowy 215 zł
doba

Hotel przy hali sportowej, Radom ul. Kościuszki 7, 20 miejsc w pokojach 4 osobowych -
rezerwacja mailowo na adres e-mail: iktsbronradom@op.pl. lub telefonicznie Jacek Jaśkiewicz tel.
515-044-240 /cena za dobę za osobę – 60 zł bez śniadania/. Wstępna rezerwacja zostaje
potwierdzona po otrzymaniu wpłaty na konto IKTS „BROŃ” Radom, Bank Pekao 77 1240 5703
1111 0010 4329 8182 i po przesłaniu potwierdzenia przelewu mailem.

8. Wyżywienie:
Obiad dwudaniowy – 18 zł wydawany w hali, w sobotę w godz. 13-15, w niedzielę w godz. 12-14
Obiady zamawiane indywidualnie. Zgłoszenia przyjmuje - Paweł Glegoła, tel. 602-100-966 lub
drogą elektroniczną, paul117@wp.pl.
W sobotę i niedzielę czynny barek na terenie hali /kanapki, batony, napoje ciepłe i zimne/

9. Spotkanie integracyjne „Wieczór Mistrzów”:
sobota 6 kwietnia godz. 2000

Hotel „PROMENADA”, Radom, ul. Bulwarowa 15
Koszt – tylko 50 zł płatny na konto organizatora: IKTS BROŃ Radom, Bank Pekao 77 1240 5703
1111 0010 4329 8182 z dopiskiem „Wieczór Weterana”.
W cenie imprezy:
- jadło na stołach, trunki w specjalnych, super niskich cenach
- dla głodnych specjalne menu w promocyjnych cenach
- dancing z super muzyką

10. Nagrody:
4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy w każdej kategorii otrzymają puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe.

11. 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.
- Informacji o organizacji turnieju udziela Mirosław Guziński, tel. 607-434-888.

Główny organizator
ZARZĄD IKTS „BROŃ” Radom

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu przez gminę miasta Radomia.


