
 

 

 
 

I GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW 
Gorzów Wielkopolski, 11-13.10.2019 

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 
1. Organizatorzy: 
Polski Związek Tenisa Stołowego  
Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia” 
Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
 
2.Termin i miejsce: 
11-13 października 2019 r.  
Hala Sportowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
ul. Czereśniowa 4E, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
3. Cel: 
- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek 
- promocja tenisa stołowego 
- promocja Miasta Gorzów Wielkopolski 
- promocja Województwa Lubuskiego 
 
4. Uczestnictwo:  
Zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020. 
 
5. System rozgrywek:  
Zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020. 
 
6. Program zawodów: 
piątek 11.10.2019 
12:00 turniej eliminacyjny (godzina rozpoczęcia zależna od ilości zgłoszeń) 
sobota 12.10.2019 
09:00 uroczyste rozpoczęcie zawodów 
09:15 turniej grupowy 
niedziela 13.10.2019 
09:00 kontynuacja turnieju głównego 
Około godz. 13:30 zakończenie turnieju. Wręczenie pucharów i nagród. 
Szczegółowy program gier opublikowany zostanie na stronie internetowej PZTS.  
 
7. Sprzęt sportowy:  
- zawody zostaną rozegrane na stołach Tibhar Smash 28R niebieskich 
- zawody zostaną rozegrane piłeczkami Tibhar 40+ *** SynTT NG  
- obowiązuje obuwie sportowe na jasnych podeszwach i strój sportowy 
 
8. Zgłoszenia:  
Zgłoszenie za pomocą Internetowego Systemu Licencyjnego (ISL) do 08.10.2019 do godz. 18:00. 
Wpisowe wynosi 50,00 zł od uczestnika, płatne przelewem do dnia 09.10.2019 z dopiskiem „1 GPPJ” 
oraz z podaniem nazwiska zawodników. 
 



 

 

Dane do przelewu:  
Gorzowski Klub Sportowy „Gorzovia”, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiełły 11 
mBank 66 1140 2017 0000 4902 1305 1051 
 
W celu otrzymania faktury prosimy o przesłanie dowodu wpłaty wraz z danymi do faktury na adres 
iskierka_81@poczta.onet.pl 
 
9. Noclegi i wyżywienie:  
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie na hasło „ping-pong” (miejsca wyłączone w okresie 
zawodów z rezerwacji przez platformę booking.com). Propozycje noclegów: 

* Hotel Gorzów***, ul. Walczaka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 957221133 
darmowe Wi-Fi oraz parking, 80 miejsc noclegowych, w cenę noclegu wliczone śniadanie – 250 m od 
hali gry 

* Motel Pintal, ul. Walczaka 111, 66-400 Gorzów Wlkp. Tel. 957263230, 664480724 
darmowy parking, 40 miejsc noclegowych, w cenę noclegu wliczone śniadanie - 3,40 km od hali gry 

Istnieje możliwość wyżywienia w miejscach noclegu lub na hali gry. Cena obiadu na hali gry wynosi 
20,00 zł od osoby (rezerwacja obiadów przez e-mail iskierka_81@poczta.onet.pl, płatność oraz odbiór 
bloczków w biurze zawodów). 
 
Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą uczestnicy, pozostałe koszty pokrywają 
organizatorzy. 
 
10. Biuro zawodów: 
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w hali gry. W biurze będzie można odebrać faktury, podbić 
delegacje oraz uzyskać informacje na temat zawodów. 
 
11. Nagrody: 
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-4 otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Zdobywcy 
miejsc 5-8 otrzymają nagrody rzeczowe. Wśród obecnych w trakcie ceremonii zakończenia 
rozlosowane zostaną nagrody niespodzianki. 
 
12. Kontakt do organizatora: 
Katarzyna Żegilewicz-Zawadzka Tel. 695948564, e-mail. iskierka_81@poczta.onet.pl  
 

Za organizatorów 

Radosław Żabski 

Prezes Zarządu 

Gorzowskiego Klubu Sportowego „Gorzovia” 


