6. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
W TENISIE STOŁOWYM
Zielona Góra, 8-9 lutego 2020
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Zielonogórski Klub Sportowy
- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „Drzonków” im. Zbigniewa Majewskiego

2. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego
- integracja środowiska weteranów/osób starszych
- promocja województwa lubuskiego i miasta Zielona Góra

3. Termin i miejsce rozgrywek
8-9 lutego 2020
66-004 Zielona Góra, ul. Drzonków-Olimpijska 20 – duża hala tenisowa WOSiR

4. Patronat medialny
- Przegląd Sportowy
- Portal www.sportowa.zgora.pl

5. Uczestnictwo
Weterani zamierzający uczestniczyćw zawodach muszą spełniaćwszystkie warunki
określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS w sezonie 2019/2020. Zawodników obowiązuje
obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz strój sportowy.

6. System rozgrywek
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS 2019/2020. Zawody
rozegrane zostaną na stołach firmy Tibhar, piłeczkami Tibhar *** SynTT NG.

7. Zgłoszenia
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w terminie 5 lutego
2020 godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podaćimię, nazwisko i numer licencji zgłaszanych
zawodników oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej.

Kwota wpisowego: 50 zł. Wpłata wpisowego z dopiskiem „6. GPP Weteranów – imię
i nazwisko zawodnika/zawodniczki” na konto:
Zielonogórski Klub Sportowy
ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra
Bank BGZ SA51 1600 1462 0008 3677 4717 6151
Dane do faktury za wpisowe można przesłaćna adres: zks.tenisstolowy@gmail.com

8. Ramowy program zawodów:
piątek (07.02.2020)
16:00–21:00
kwaterunek, możliwośćtreningu
sobota (08.02.2020)
08:00-09:00
rozgrzewka
09:30-21:00
gry grupowe, turnieje pocieszenia
14:30
uroczyste otwarcie
21:00
„Wieczór Weterana” – spotkanie integracyjne
niedziela (09.02.2020)
09:00-13:00
turnieje główne
13:00-13:30
uroczyste zakończenie, wręczenie pucharów, nagród oraz dyplomów
Szczegóowy
ł
program zawodów podany zostanie na stronie pzts.pl.

9. Biuro zawodów:
Centrum Obsługi Klienta (hotel Sportowiec, obok stołówki) Wojewódzkiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji czynne całodobowo.

10. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wyżywienie WOSiR (cennik w karcie rezerwacji) – kaucja za kartę magnetyczną 25,00 zł.
WOSiR gwarantuje wyżywienie przy zamówieniu do dnia 04.02.2020. Zakwaterowanie 190
miejsca (cennik w karcie rezerwacji):
a) hotel „Olimpijczyk” WOSiR
b) hotel „Sportowiec” WOSiR
c) domki bungalow WOSiR
Brak odwołania rezerwacji noclegów i wyżywienia do 04.02.2020 będzie
skutkowało obciążeniem. W przypadku wyczerpania miejsc, zakwaterowanie w
okolicznych pensjonatach. Wyżywienie i noclegi płatne gotówką lub kartą na miejscu.
Szczegóowe
ł
informacje:
Centrum Obsługi Klienta WOSiR
68-321-43-10, 603-034-546
cok@drzonkow.pl

11. Informacje dodatkowe:
Krzysztof Stamirowski – tel. 608-763-707, stamir1@op.pl

