
88. Indywidualne Mistrzostwa Polski
w tenisie stołowym

1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego,
- Uczniowski Klub Sportowy „Dojlidy” Białystok.

2. Termin i miejsce:
28 lutego – 1 marca 2020
Hala Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26

3. System rozgrywek:
Zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020.

4. Program zawodów:
wtorek, 25.02.2020
12:00 konferencja prasowa z udziałem Prezesa PZTS
czwartek, 27.02.2020
19:00 trening w hali głównej
piątek, 28.02.2020
09:30 rozpoczęcie gier
12:00 ceremonia otwarcia
21:00 kolacja dla zaproszonych gości w hotelu Villa Tradycja
sobota, 29.02.2020
10:00 rozpoczęcie gier
niedziela, 01.03.2020
10:00 półfinały gry pojedynczej kobiet
10:40 półfinały gry pojedynczej mężczyzn
11:30 finał gry podwójnej mieszanej, następnie dekoracja
12:10 finał gry podwójnej kobiet, następnie dekoracja
12:40 finał gry podwójnej mężczyzn, następnie dekoracja
13:20 finał gry pojedynczej kobiet
14:00 finał gry pojedynczej mężczyzn
14:40 dekoracja – gra pojedyncza

5. Zakwaterowanie:
hotel Villa Tradycja (tel. 85 652 65 20) – 60 miejsc, standard *** villatradycja.pl
Białystok, ul. Włókiennicza 5 (centrum Białegostoku, 4 km od miejsca zawodów)

· cena za pokój 1-osobowy ze śniadaniem 160 zł
· cena za pokój 2-osobowy ze śniadaniami 220 zł
· bezpłatny parking
· rezerwacja na hasło „Mistrzostwa Polski”

http://www.villatradycja.pl/


hotel Santana (tel. 85 743 77 00) – 55 miejsc, standard *** hotelsantana.pl
Białystok, ul. Baranowicka 55 (2 km od miejsca zawodów)

· cena za pokój 1-osobowy ze śniadaniem 160 zł
· cena za pokój 2-osobowy ze śniadaniami 220 zł
· cena za pokój 3-osobowy ze śniadaniami 275 zł
· cena za pokój 4-osobowy ze śniadaniami 320 zł
· bezpłatny parking
· rezerwacja na hasło „Mistrzostwa Polski”

6. Wyżywienie:
Obiady w hali w cenie 20 zł. Rezerwacja i płatność do 25.02.2020 mailowo na adres
tenis.dojlidy@gmail.com. Płatność na konto UKS „Dojlidy” Białystok, SBR Bank 43 8769
0002 0391 6548 2000 0010.

7. Nagrody:
Za miejsca 1, 2, 3-4 medale, puchary i nagrody finansowe (pula 30 000 zł).

8. Zgłoszenia, wpisowe, faktury:
Zgłoszenia przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym terminie
do 25.02.2020 godz. 18:00.
Wpisowe płatne do 25.02.2020 płatne na konto UKS „Dojlidy” Białystok, SBR Bank:
43 8769 0002 0391 6548 2000 0010 – młodzieżowiec i młodsi 100 zł, pozostali 150 zł.
W celu otrzymania faktury za wpisowe należy przesłać na adres tenis.dojlidy@gmail.com
dane do faktury (nazwę, adres oraz NIP).

9. Biuro zawodów:
Czynne w dniach 27.02-01.03.2020 w godz. turniejowych.

10. Ceremonia otwarcia:
Ceremonia otwarcia Mistrzostw odbędzie się w piątek o godz. 12:00, podczas której
zaprezentowane zostaną sylwetki wszystkich zawodników - obecność na ceremonii
otwarcia jest obowiązkowa.

11. Kontakt do organizatora:
Piotr Anchim, tel. 792 313 001, e-mail: piotr.anchim@pzts.pl.
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