4. Grand Prix Polski Weteranów
Gliwice, 13-14 marca 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.

Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Śląski Związek Tenisa Stołowego
- KTS Gliwice – partner organizacyjny

2.

Cele:
- wyłonienie najlepszych weteranek i weteranów w grach pojedynczych,
- zdobycie punktów w ogólnopolskim rankingu weteranek i weteranów,
- popularyzacja aktywnego i zdrowego trybu życia,
- popularyzacja tenisa stołowego.

3.

Miejsce rozgrywek:
Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” w Gliwicach-Łabędach, ul. Partyzantów 25,
44-113 Gliwice.

4.

Uczestnictwo
Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID19 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.
Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx

5.

System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS na 20 stołach Tibhar
Smash piłeczkami Tibhar 40+ *** SynTT NG.

6.

Zgłoszenia i płatności:
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w terminie 10 marca
2021 godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i nr licencji zgłaszanych
zawodników oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby zgłaszającej.

Kwota wpisowego: 50 zł od zawodnika. Wpłata wpisowego na konto:
Getin Noble Bank SA II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275
Śląski Związek Tenisa Stołowego, ul. Bogucicka 2/1A, 40-227 Katowice
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem „4 GPP
Weteranów”. W celu otrzymania faktury należy przesłać dane do faktury wraz
z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego na adres biuro@slzts.pl. W przypadku
braku potwierdzenia faktury nie będą wystawiane.
7.

Zakwaterowanie i wyżywienie
- Hotel Łabędy – ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 44-109 Gliwice
tel. 32 230 09 29, e-mail info@hotel-labedy.pl
około 100 miejsc (należy podać hasło „tenis stołowy”)
- Hostel Malinowski City – ul. Narutowicza 23, 44-109 Gliwice
tel. 32 234 25 08
około 100 miejsc
Rezerwacja hoteli do 11.03.2021.

8.

Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1, 2, 3-4 w turnieju głównym otrzymają
medale, puchary oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.

9.

Sprawy finansowe:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy

10. Kontakt do Organizatora:
Śląski Związek Tenisa Stołowego
E-mail: biuro@slzts.pl
Biuro ŚlZTS 733 555 723
Wiceprezes ŚlZTS Dariusz Steuer 607 442 978

Zapraszamy do udziału w 4. Grand Prix Polski Weteranów!

