INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI ŻAKÓW
KRAKÓW, 8-9 CZERWCA 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







Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Urząd Miasta Krakowa,
Hotel i restauracja „Kai Pol” w Krakowie,
Hotel „Ibis Bronowice” w Krakowie,
Hotel „Daisy” w Krakowie,
Hotel „Leopolis” w Krakowie.

3. Cel




Wyłonienie Mistrzów Polski w grze pojedynczej i podwójnej.
Upowszechnianie sportu wśród dzieci.
Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego.

4. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2019 roku w Centrum Sportu „Bronowianka” (ul. Zarzecze 124A,
30-134 Kraków, wjazd od ul. Wiedeńskiej).

5. Uczestnictwo
Zgodnie z punktami 7.1. i 7.2. Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o zdolności
do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia (rozdział 11. Regulaminu).

6. System rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z punktem 7.2 Regulaminu rozgrywek PZTS.

7. Wstępny program
8 czerwca (sobota)
09:00
ceremonia uroczystego otwarcia zawodów
09:20
początek turnieju grupowego gier pojedynczych
po południu
początek turnieju głównego i pocieszenia oraz gier podwójnych
9 czerwca (niedziela)
09:00
kontynuacja
13:00
ceremonia dekoracji i zakończenia zawodów
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS.

8. Ceremonia uroczystego otwarcia i dekoracji
Podczas otwarcia zawodów obecność zawodników i trenerów obowiązkowa. Zbiórka przed otwarciem pod
trybunami o godz. 08:50. Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych obowiązkowa.

9. Zgłoszenia, wpisowe
Zgłoszenia przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 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.

10. 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) – 110 zł za osobę z pełnym wyżywieniem
(pokoje 2-, 3-, 4-os.);
 Hotel „Ibis Bronowice” (1,5 km, ul. Armii Krajowej, 12 626 11 45, h6605@accor.com, hasło „MP
Żaków”) – 120 zł za pokój (1-os.), 130 zł za pokój (2-os.), 160 zł za pokój (3-os.);
 Hotel „Daisy Superior” *** (1,8 km, ul. Morelowa, 12 425 27 97, hotel@jrp.pl, hasło „MP Żaków”) –
199 zł za pokój (2-os.);
 Hotel „Leopolis” *** (800 m, ul. Juliusza Lea, tel. 885 260 800, adres e-mail leopolis@leopolis.com.pl,
hasło „MP Żaków”) – 200 zł za pokój (2-os.).
Wyżywienie: restauracja „Kai Pol” (na miejscu, kontakt jw.):
 śniadanie
15 zł,
 obiad
20 zł,
 kolacja
15 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.

11. Biuro zawodów
Biuro będzie zlokalizowane w siedzibie KOZTS przy wejściu głównym do Centrum Sportu „Bronowianka”
i będzie czynne od piątku godz. 16:00 przez całe zawody. W biurze można odebrać numery startowe i faktury
za wpisowe, podbić delegacje, uzyskać informacje w sprawie zawodów, noclegów i wyżywienia.

12. Nagrody
Za miejsca 1.-4. puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 5.-8. dyplomy.

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Za Organizatorów,
Kazimierz Skrzypek
Prezes Zarządu KOZTS

