1. GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW
NOWY DWÓR MAZOWIECKI, 1-3 PAŹDZIERNIKA 2021
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim,
KTS Nowy Dwór Mazowiecki.

2. Cel
Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju.
Popularyzacja tenisa stołowego.

3. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 1-3 października 2021 roku w hali sportowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym (ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki; wjazd od strony
ul. Wiosennej). Kontakt z organizatorem od poniedziałku do piątku pod nr tel. (22) 775 41 42
wew. 413 w godz. 8:00-14:00.

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).
Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19
i możliwą zmianą zasad, komunikat będzie aktualizowany 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 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 „0” na sezon
2021/2022.
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6. Program
1 października (piątek)
kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń)
2 października (sobota)
09:00
rozpoczęcie gier w turnieju grupowym
3 października (niedziela)
09:00
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 28 września 2021 godz. 18:00.

8. Wpisowe
Wpłata wpisowego przelewem w terminie jw. na konto Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) – Mazowiecki Bank
Spółdzielczy: 27 8009 1062 0016 4207 2007 0001.
Kwota wpisowego: 50 zł
W celu otrzymania faktury za wpisowe prosimy o przesłanie wymaganych informacji na
adres e-mail marketing@nosir.pl. Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać
w terminie 28 września 2021 godz. 18:00 na adres e-mail marketing@nosir.pl.
W przypadku gry w turnieju eliminacyjnym, bez udziału w eliminacjach wojewódzkich,
dodatkowa opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 100 zł.

9. Biuro zawodów
Biuro zawodów będzie umiejscowione w holu hali sportowej (ul. Młodzieżowa 1, 05-101
Nowy Dwór Mazowiecki).
Godziny otwarcia biura:
1 października (piątek) w godz. 8:00-12:00 i 14:00-16:00,
2 października (sobota) w godz. 8:00-12:00 i 13:00-15:00,
3 października (niedziela) w godz. 8:00-11:00 i 13:00-14:00.

10 . 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” 178 zł (pokój 1 os.) oraz
228 zł (pokój 2 os.).
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W punkcie gastronomicznym dostępne będą zestawy obiadowe, które dostarczone zostaną
przez firmę cateringową w czasie przerwy obiadowej. Dostępny będzie również punkt
gastronomiczny z przekąskami na wynos. Menu na każdy dzień wraz z cenami znajduje się na
ostatniej stronie komunikatu organizacyjnego.
Koszt dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty
pokrywa Organizator.

11 . Nagrody
Nagrody: za miejsca 1, 2 i 3-4 puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; dodatkowo za
miejsca 5-8 dyplomy. Wartość nagród rzeczowych: 2000 zł.

12 . Sprzęt sportowy
Stoły Tibhar, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG.
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MENU ZESTAWÓW OBIADOWYCH
Zestawy będą wydawane w przerwie obiadowej.
1 października (piątek):
o Krem z pomidorów z mozarellą oraz grzanką ziołową
o Pierś kurczaka w sosie serowym z ryżem zasmażanym z warzywami
Cena: 28,00 zł + woda gratis
2 października (sobota):
o Zupa meksykańska z wołowiną, kolendrą i ryżem
o Drobiowe kofty w sosie greckim z ogórkami i oregano, podane z opiekanymi
ziemniakami
Cena: 28,00 zł + woda gratis
3 października (niedziela):
o Krem z dyni z owocami granatu
o Eskalopki wieprzowe z mozarellą, podane z gnocci w sosie szpinakowym oraz
prażonym słonecznikiem
Cena: 28,00 zł + woda gratis

Oprócz dań lunchowych będzie dostępny przez cały dzień inny asortyment tj. kanapki /
owoce / przekąski / napoje zimne / napoje gorące.
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