INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW
GLIWICE, 11-13 CZERWCA 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
•

Polski Związek Tenisa Stołowego,

•

Śląski Związek Tenisa Stołowego,

•

KTS Gliwice – partner organizacyjny.

2. Cele:
•

Wyłonienie Mistrzów Polski w grze pojedynczej, podwójnej oraz mieszanej.

•

Promocja tenisa stołowego.

•

Promocja miasta Gliwice.

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

4. 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.
Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx
5. System rozgrywek:
Mistrzostwa zostaną rozegrane na zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS na stołach
Tibhar Smash (niebieskie) piłeczkami Tibhar 40+ *** SynTT NG. Dostępna będzie hala
rozgrzewkowa – 4 stoły.

6. Zgłoszenia, wpisowe i faktury:
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w terminie 8 czerwca
2021 godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i numer licencji
zgłaszanych zawodników oraz imię, nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej.
Wpisowe w wysokości: 80 zł od uczestnika oraz wpłacić na konto:
mBank 07 1140 2004 0000 3102 8104 3235
Śląski Związek Tenisa Stołowego (ul. Bogucicka 2/1A, 40-227 Katowice)
W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska zawodników. W celu otrzymania
faktury za wpisowe na adres e-mail biuro@slzts.pl należy przesłać dane do faktury
(nazwę, adres oraz NIP). W innym przypadku faktury nie będą wystawiane.

7. Wstępny program zawodów:
11 czerwca (piątek)
09:00 rozpoczęcie gier pojedynczych
12:00 uroczyste otwarcie oraz dekoracja za Klasyfikację Generalną Weteranów
12 czerwca (sobota)
09:00 rozpoczęcie gier podwójnych, podwójnych mieszanych
kontynuacja gier pojedynczych
13 czerwca (niedziela)
09:00 półfinały oraz finały gier pojedynczych, podwójnych, mieszanych
14.20 uroczyste zakończenie i dekoracja (obecność dekorowanych obowiązkowa)
Program może ulec zmianie. Szczegółowy program zostanie podany na stronie PZTS.
8. Proponowane zakwaterowanie:
Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu zawodników. Polecane przez nas
miejsca zakwaterowania (ilość miejsc ograniczona):
• hotel Łabędy
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 44-109 Gliwice (należy podać hasło „tenis stołowy”)
tel. 32 230 09 29, email: info@hotel-labedy.pl
• hostel Malinowski City
ul. Narutowicza 23, 44-109 Gliwice
tel. 32 234 25 08
• hotel Arsenal
ul. Anny Jagiellonki 68, 44-109 Gliwice
tel. 32 734 62 78
• hotel Malinowski Business
ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice
tel. 32 338 63 76
9. Wyżywienie:
W czasie trwania zawodów istnieje możliwość zamówienia zestawów obiadowych
bezpośrednio na hali sportowej – cena zestawu obiadowego wynosi 35 złotych.
Płatność za wyżywienie dokonywana jest wyłącznie w formie gotówkowej.
10. Nagrody:
Za miejsca 1, 2, 3-4 w grze pojedynczej oraz podwójnej wręczone zostaną medale
i dyplomy. Za miejsca 1,2,3-4 w grze pojedynczej wręczone zostaną również nagrody
rzeczowe. Łączna wartość nagród rzeczowych wynosi ponad 10 000 złotych.
W trakcie turnieju najlepszym zawodniczkom i zawodnikom (po 8 w kategoriach
mężczyzn 40-49 lat i 50-59 lat oraz po 4 w pozostałych kategoriach) w Klasyfikacji
Generalnej Weteranów zostaną wręczone puchary i dyplomy.
11. Sprawy finansowe:
•

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

•

Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.

12. Kontakt do organizatora i akredytację dla prasy:
Śląski Związek Tenisa Stołowego – adres e-mail biuro@slzts.pl
Kierownik biura Szymon Mitręga – nr tel. 733 555 723
Wiceprezes Zarządu Dariusz Steuer – nr tel. 607 442 978

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH!

