
MISTRZOSTWA POLSKI ŻAKÓW
W TENISIE STOŁOWYM

OSTRÓDA, 29-30.05.2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy

 Polski Związek Tenisa Stołowego
 Ostródzkie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne
 Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
 Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego
 Burmistrz Miasta Ostróda

2. Cel
 Wyłonienie Mistrzów Polski wśród żaczek i żaków w grach pojedynczych i podwójnych.
 Promowanie aktywnego, zdrowego trybu życia i edukacja ekologiczna
 Popularyzacja tenisa stołowego.

3. Miejsce rozgrywek
Hala widowiskowo-sportowa OCSiR (ul. Kościuszki 22A w Ostróda).

4. Biuro zawodów
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji (ul. Kościuszki 22A w Ostródzie, e-mail ocsir@ocsir.pl),
czynne w dniach 29-30.05.2021.

5. Uczestnictwo
Informacje
Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w turnieju muszą spełniać wszystkie
warunki określone w Regulaminie rozgrywek PZTS na sezon 2020/2021.
Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19
i możliwą zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów.
Kwestionariusz sanitarny
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.
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Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx

6. Sprzęt sportowy
Zawody zostaną rozegrane na 16 stołach Andro piłeczkami Tibhar 40+*** SynTT NG.

7. Zgłoszenia i płatności
Zgłoszeń należy dokonywać przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym
terminie 26 maja 2021 godz. 18:00. Wpisowe w wysokości: 60 zł od zawodnika należy wpłacić
na konto:

Ostródzkie Towarzystwo Sportowo-Kulturalnego
nr konta 79 1020 3613 0000 6902 0146 7570

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem MP Żaków. W celu
otrzymania faktury należy przesłać dane do faktury wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego
na adres otsk@wp.pl. W przypadku braku potwierdzenia faktury nie będą wystawiane.

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Hotel Apartamenty Ostróda (dawny Platinum)
ul. Wyszyńskiego 11A, Ostróda (250 m od miejsca zawodów) http://apartamenty-ostroda.pl/
e-mail recepcja@apartamenty-ostroda.pl, tel. 517 961 719 (hasło tenis)
nocleg z pełnym wyżywieniem 130 zł od osoby, ilość miejsc 80 (pokoje 2-osobowe)

Hotel Dom Polonii
ul. Pieniężnego 6, Ostróda (250 m od miejsca zawodów) http://hoteldompoloniiostroda.pl/
e-mail marketing@dompoloniiostroda.pl, tel. 530 719 920 (hasło tenis)
nocleg z pełnym wyżywieniem 137 zł od osoby, ilość miejsc 60

Gospoda Kraina Jezior
ul. Olsztyńska 57, Ostróda (1,5 km od miejsca zawodów) https://krainajezior.com.pl/
e-mail krainajezior2018@gmail.com, tel. 89 646 18 10, 500 784 259 (hasło tenis)
noclegi z 20% rabatem ilość miejsc 30 (pokoje 1, 2 i 3-osobowe)

Szkoła Mistrzostwa Sportowego
ul. Mickiewicza 32, Ostróda
e-mail smsostroda@wp.pl, tel. 509 292 005 (hasło tenis)

Istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 20 zł w dniach 29-30.05.2021 na terenie
zawodów. Zamówienia przyjmowane będą pod przez e-mailem i tel. gospody Krainie Jezior.
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9. Nagrody
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1,2,3-4 otrzymają puchary, dyplomy i nagrody
rzeczowe.

10. Sprawy finansowe
Koszty organizacyjne pokrywa organizator, pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

11. Kontakt do organizatora
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji
e-mail ocsir@ocsir.pl, dyrektor OCSiR Tadeusz Czyczel - tel. 668 140 057

Organizator
Dyrektor OCSiR
Tadeusz Czyczel
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