
 
    

 

   
  

 

 

 

2. GRAND PRIX POLSKI MŁODZIKÓW 
w tenisie stołowym    

BRZEG DOLNY, 13-15.12.2019 
 

Komunikat organizacyjny  
 

1. Organizatorzy 
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 

-   Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu  
- Sekcja tenisa stołowego MKS "Rokita" w Brzegu Dolnym 
- Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym  
- Dolnobrzeska Szkółka Tenisa Stołowego 

 

2. Sponsorzy 
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

- Urząd Miejski w Brzegu Dolnym  
 

3. Biuro zawodów:   
Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" 

56-120 Brzeg Dolny   ul. Wilcza 8         telefon  71-380-80-36 

Biuro zawodów czynne będzie w dniu 12.12.2019 od godziny 15.00 

w Hotelu Kompleksu "Rokita" ul. Wilcza 8   
 

4. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia  
Hotel „Rokita”  Brzeg Dolny ul. Wilcza 8  - przy hali 

- rezerwacja według wpływających zgłoszeń 

telefony 71-380-80-36, e-mail:   khsbd@wp.pl 

Do dnia 10 grudnia 2019 należy przesłać, wyłącznie pocztą elektroniczną i na specjalnej karcie 

rezerwacji, nazwiska zawodniczek i zawodników oraz trenerów i opiekunów w celu  rezerwacji 

zakwaterowania w Hotelu „Rokita” i wyżywienia w Restauracji „Wilcza 8”.  

Opłaty za noclegi w Hotelu „Rokita” oraz wyżywienie w Restauracji „Wilcza 8” będą 
płatne gotówką w Biurze zawodów w trakcie przyjmowania ekip.  

 
Dodatkowe miejsca noclegowe, zamawiane indywidualnie, w przypadku wyczerpania noclegów 

oferowanych przez organizatorów (wnoszenie opłat w wybranych hotelach): 

- Hotel „Castle Arena” Brzeg Dolny, ul. Słoneczna 5 (1 km od hali) 

 Telefon 694-690-057  

- Noclegi „Pod srebrnymi świerkami” Brzeg Dolny, ul. Odrodzenia 7 (2,5 km od hali) 

 e-mail: senio17@wp.pl , telefony 531-843-280 , 606-447-688 , 606-447-016 

-  Hotel „Stara Stołówka” Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 19 (2,5 km od hali),  

e-mail: hotel@starastolowka.pl, telefony 71-319-09-01 i 697-109-012,   

- Dom Współpracy Partnerskiej Głoska, ul. Główna 20 (3,5 km od hali) 

 e-mail: kultura@miekinia.pl , telefon 71-735-92-05,  

-  Hotel „Bis Motel” Wołów, ul. Piłsudskiego 26a (7 km od hali) 

telefony 512-225-152 (rezerwacja), 71-389-30-38 

- Hotel „Pasja” Wołów, ul Waszyngtona 8 (8 km od hali), 

e-mail: cafepasja@gmail.com , telefony 692-292-990 i 604-632-912, 



 
    

 

   
  

 

 

 

- Hotel „Magnolia” Wołów, ul. Stara 4 (8 km od hali) 

 telefony 71-389-27-13 i 510-186-257 

- Hotel „Winnica Jaworek” Miękinia, ul Kościuszki 48a (10 km od hali) 

telefon 663-944-445 

-  Hotel „Sarai” Środa Śląska, ul. Wrocławska 11 (17 km od hali) 

telefon 607-530-573 

-  Hotel „Centrum” Środa Śląska, Plac Wolności 35/37 (17 km od hali) 

 telefony 71-317-60-00 i 3-684-512 

- Hotel „Hellon” Środa Śląska, ul. Wrocławska 86 (17 km od hali) 

 telefony 71-31724-29 i 7139660-56 

-  Centrum Spotkań i Dialogu, Krzydlina Mała 69 (20 km od hali) 

e-mail: biuro@krzydlina.eu, telefon  604-352-717  
 

Wyżywienie, niezależnie od zamówionych noclegów, dla wszystkich chętnych (kwota 55 złotych) w 
restauracji „Wilcza 8” (przy hotelu "Rokita") - po wcześniejszej (do 10 grudnia 2019) rezerwacji 

na e-mail: khsbd@wp.pl - od kolacji w dniu 12 grudnia do obiadu w dniu 15 grudnia 2019.  

Dodatkowo wyżywienie można indywidualnie zamawiać w Restauracji „Bartek” (od strony 

głównego parkingu przy Hali) po wcześniejszym (do 10 grudnia 2019) zgłoszeniu. 

Telefon 502-386 -959, e-mail: punios@op.pl 
 
 

5. Miejsce rozgrywek  

Hala imienia Andrzeja Grubby       Brzeg Dolny   ul.  Wilcza 8. 

Stoły firmy Andro Magnum (niebieskie) - 12 stołów,    

Piłeczki plastikowe białe Tibhar SynTT NG 40+ *** 

sala rozgrzewkowa na 5 stołów 
 

6. Uczestnictwo  
W turnieju grupowym - młodziczki i młodzicy, którzy zakwalifikowali się do 2. GPP (z miejsc 

1-32 z listy rankingowej po I GPP sezonu 2019/2020 i po 1 osobie z każdego województwa oraz 16 

z turnieju eliminacyjnego).   

W turnieju eliminacyjnym młodzicy i młodzicy, mogą startować wszyscy, spełniający kryteria 

Regulaminu rozgrywek PZTS.    

Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w wojewódzkich eliminacjach z powodów innych 

niż wymienione w punkcie 9.2.3 Regulaminu rozgrywek PZTS, mają prawo startu w eliminacjach 

po wniesieniu dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł na rzecz swojego WZTS. 

 

  Każdy zawodnik i zawodniczka muszą posiadać aktualną licencję zawodniczą i oryginał 
aktualnego badania lekarskiego. 

 

7. Nagrody  
Najlepsi otrzymają dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe. 

 

8. Potwierdzenie udziału w zawodach 
Zgłoszenia do 2. GPP Młodzików należy dokonać poprzez Internetowy System Licencyjny w 

nieprzekraczalnym terminie do wtorku 10 grudnia 2019 roku do godz. 18:00. 
 

Wpisowe do 2. GPP Młodzików (50 zł od zawodniczki lub zawodnika) należy wpłacić 
przelewem na konto: Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego we Wrocławiu nr 



 
    

 

   
  

 

 

 

konta: 81 1600 1462 1887 0265 4000 0001 (Bank BNP Paribas) w terminie do 12 grudnia 2019. 
W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska zawodników wraz z nazwą klubu.  

 

9. System rozgrywek  
Turniej kwalifikacyjny – system grupowo-pucharowy w zależności od ilości zgłoszonych 

uczestników, 

Turniej grupowy – każdy z każdym w 16 grupach, 

Turniej główny - pucharowy z wyłonieniem miejsc 1,2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-24 i 25-32. 

Turniej pocieszenia – po jednej rundzie w przedziałach 33-48 i 49-64. 

Rozstawienie zgodnie z listą rankingową PZTS młodzików po I GPP sezonu 2019/2020.  
 

 
10. Ramowy program zawodów 

piątek 13.12.2019  - od 12.00 do 20.00 turniej eliminacyjny,  

sobota 14.12.2019   - 8.45 – uroczyste otwarcie turnieju 

  - od 9.00 do 15.00 – turniej grupowy 

  -  od 16.00 do 19.00 - gry o miejsca 33-48 i 49-64, turniej główny (2 rundy), 

    turniej pocieszenia 9-32 (1 runda) 

Niedziela 15.12.2019 - od 9.00 do 13.30 - turniej główny i turniej pocieszenia. 

Szczegółowy program zostanie podany na stronie internetowej PZTS.   

 
11. Zasady finansowania 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy, a koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy. 
Wpisowe do turnieju indywidualnego    - 50 zł. od zawodniczki lub zawodnika                                            

Koszt noclegu w hotelu „Rokita”          - 60 zł. od osoby za dobę 
Koszt wyżywienia w restauracji „Wilcza 8” - 55 zł. za cały dzień 

 
 

Uwaga!  W miejscu zawodów istnieje możliwość skorzystania z krytego basenu sportowo-

rekreacyjnego.   
 

                      

     ZA ORGANIZATORÓW          
        Władysław Chrabąszcz 

 


