
 
 

  

 

1.	GRAND	PRIX	POLSKI	SENIORÓW	
NOWY	DWÓR	MAZOWIECKI,	20-22	LISTOPADA	2020	

KOMUNIKAT	ORGANIZACYJNY	

1. Organizatorzy 

Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Warszawie. 

2. Cel 

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju. 

Popularyzacja tenisa stołowego. 

3. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2020 roku w hali sportowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego (ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki; wjazd od strony ul. 

Wiosennej). 

4. Uczestnictwo 

Zgodnie z rozdziałem 6. Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie 

o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia 

(rozdział 12. Regulaminu rozgrywek PZTS). 

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są 

zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety 

skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. Link do ankiety: 

https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx. 

5. System rozgrywania 

Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej zgodnie z rozdziałem 9. Regulaminu rozgrywek 

PZTS. Rozstawienie na podstawie ogólnopolskiego rankingu na sezon 2020/2021. 

6. Program 

20 listopada (piątek) 

turniej eliminacyjny (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń) 

21 listopada (sobota) 

09:00-14:00 etap grupowy i pocieszenia kobiet 

14:00-20:00  etap grupowy i pocieszenia mężczyzn 

18:00-21:30  turniej główny 



 
 

  

 

22 listopada (niedziela) 

09:30  kontynuacja turnieju głównego 

13:30  ceremonia dekoracji 

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS. 

7. Zgłoszenia 

Zgłoszenia wyłącznie za pomocą Internetowego Systemu Licencyjnego w nieprzekraczalnym 

terminie 17 listopada 2020 godz. 18:00. 

8. Wpisowe 

Wpłata wpisowego przelewem w terminie jw. na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

(ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa) – PEKAO SA 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140. 

Kwota wpisowego: 70 zł młodzieżowcy i młodsi, 100 zł pozostali. 

W celu wystawienia faktury za wpisowe prosimy o przesłanie wymaganych informacji na adres 

e-mail dominika.gomola@pzts.pl. 

9. Noclegi i wyżywienie 

Zamówienie noclegów we własnym zakresie. 

Proponowane hotele: 

• hotel Mazovia *** (ul. Paderewskiego 1C, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki; telefon 

22 785-71-00, e-mail recepcja@hotel-mazovia.pl) – promocyjne ceny noclegów ze 

śniadaniem bezpośrednio w hotelu na hasło „tenis stołowy” 175 zł (pokój 1 os.) oraz 

195 zł (pokój 2 os.). 

W biurze zawodów, w godzinach 9:00-10:00, możliwe będzie zamówienie zestawów 

obiadowych, które dostarczone zostaną przez firmę cateringową w czasie przerwy obiadowej. 

Dostępny będzie również punkt gastronomiczny z przekąskami na wynos. 

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty 

pokrywa Organizator. 

10. Nagrody 

Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody finansowe. Podczas ceremonii dekoracji obecność 

dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

11. Sprzęt sportowy 

Stoły Tibhar, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG. 


