2. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
W TENISIE STOŁOWYM
Zielona Góra, 14-15 listopada 2020
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Zielonogó rski Klub Sportowy
- Wojewó dzki Oś rodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego

2. Cel
- popularyzacja tenisa stołowego
- integracja ś rodowiska weteranó w/osó b starszych
- promocja wojewó dztwa lubuskiego i miasta Zielona Gó ra

3. Termin i miejsce rozgrywek
14-15 listopada 2020
66-004 Zielona Gó ra, ul. Olimpijska 20 – mała hala tenisowa WOSiR

4. Partnerzy
- Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

5. Uczestnictwo
Uczestnicy muszą spełniać wszystkie warunki okreś lone w Regulaminie rozgrywek
PZTS na sezon 2020/2021. Obowiązuje obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz stró j
sportowy.

6. System rozgrywek
Turniej będzie rozgrywany zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS na sezon
2020/2021. Zawody rozegrane zostaną na stołach Tibhar piłeczkami Tibhar 40+ *** SynTT
NG.

7. Zgłoszenia
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w terminie
11 listopada 2020 godz. 18:00. W zgłoszeniu należ y podać imię, nazwisko i nr licencji
zgłaszanych zawodnikó w oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby zgłaszającej.
Kwota wpisowego: 50 zł. Wpłata wpisowego z tytułem „GPP Weteranó w - imię
i nazwisko uczestnikó w” na konto:

Zielonogó rski Klub Sportowy
ul. Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gó ra
Bank BGZ= SA 51 1600 1462 0008 3677 4717 6151
Dane do faktury za wpisowe moż na przesłać na adres: zks.tenisstolowy@gmail.com.

8. Ramowy program zawodów:
piątek (13.11.2020)
16:00–21:00
kwaterunek, moż liwoś ć treningu
sobota (14.11.2020)
08:00-09:00
rozgrzewka
09:00-21:00
gry grupowe, turnieje pocieszenia
niedziela (15.11.2020)
09:00-13:00
turnieje głó wne
13:00-13:30
uroczyste zakoń czenie, dekoracja
Szczegó łowy program zawodó w podany zostanie na stronie internetowej pzts.pl po
zakoń czeniu przyjmowania zgłoszeń do zawodó w.

9. Biuro zawodów:
Hala sportowa WOSiR.

10. Zakwaterowanie:
a) Domki bungalow (WOSiR) – tel. 666 539 274.
b) Villa „Jaś min” (ul. Jaś minowa 9A) – tel. 603 930 898.
c) Villa „Siesta” (ul. Kąpielowa 6) – tel. 68 32 75 078.
d) Goś ciniec „Słoneczny” (ul. Słoneczna 14) - tel. 68 32 75 579.
f) Eurohotel (ul. Kąpielowa 26) – tel. 882 155 557.
W przypadku wyczerpania miejsc, zakwaterowanie w okolicznych pensjonatach.

11. Wyżywienie
Istnieje moż liwoś ć wykupienia posiłkó w w restauracji „Drzonkó w Catering”, znajdującej
się na terenie WOSiR. Ceny posiłkó w: ś niadanie 21 zł, obiad 21 zł, kolacja 23 zł.
Rezerwacja do 10 listopada 2020 w Centrum Obsługi Klienta WOSiR (hotel
„Sportowiec”) – tel. 603 034 546, e-mail cok@drzonkow.pl.

12. Bezpieczeństwo
Obowiązują zasady ogó lnie przyjętego dystansu oraz wytycznych związanych ze stanem
epidemii. Szczegó łowe informacje oraz kwestionariusz sanitarny do pobrania na stronie
internetowej pzts.pl.

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

