2. GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW
W TENISIE STOŁOWYM
OSTRÓDA, 17-19 GRUDNIA 2021
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

ORGANIZATORZY


Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,



Warmińsko-Mazurski Związek Tenisa Stołowego,



Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji,



MLKS Ostródzianka Ostróda.

CEL


Wyłonienie najlepszych zawodników w kraju.



Promocja i upowszechnianie aktywności i zdrowego trybu życia poprzez tenis stołowy.



Promocja miasta i gminy Ostróda oraz województwa warmińsko-mazurskiego.



Promowanie aktywności ruchowej.



Promowanie zasad fair-play.

MIEJSCE, SPRZĘT SPORTOWY

Zawody rozegrane zostaną w hali widowiskowo-sportowej Ostródzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji (14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 22A).
Sprzęt: stoły Andro, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG.

UCZESTNICTWO
Informacje
Zgodnie z rozdziałami 6. i 9. Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie
o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia
(rozdział 12. Regulaminu). Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020,
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
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

SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym zgodnie
z rozdziałem 9. Regulaminu. Rozstawienie na podstawie ogólnopolskiego rankingu po 1. GPP
w sezonie 2021/2022.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE
Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym terminie
14 grudnia 2021 godz. 18:00.
Wpłata wpisowego (w wysokości 50 zł od uczestnika) płatne przelewem w terminie jw. na konto
MLKS Ostródzianka (ul. Johanna Herdera 3/1, 14-100 Ostróda):
PKO BP SA 14 1020 3613 0000 6102 0029 7275
W przypadku gry w kwalifikacjach dodatkowych, bez udziału w kwalifikacjach wojewódzkich,
dodatkowa opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 100 zł.

RAMOWY PROGRAM
Piątek (17 grudnia)
kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń)
Sobota (18 grudnia)
09:00

turniej grupowy juniorek

12:30

uroczyste otwarcie

14:15

turniej grupowy juniorów

18:30

turniej główny

Niedziela (19 grudnia)
09:00

kontynuacja turnieju głównego

14:30

ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS.
NOCLEG I WYŻYWIENIE
hotel Dom Polonii (300 m od hali)
cena: 150 zł osoba/dzień z pełnym wyżywieniem
ul. S. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
tel. 724 758 878
marketing@dompoloniiostroda.pl
apartamenty Ostróda (300 m od hali)
cena: zgodnie z cennikiem, z możliwością indywidualnych negocjacji
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11A, 14-100 Ostróda
recepcja@apartamenty-ostroda.pl
tel. 517 961 719
hotel Sajmino (2 km od hali)
cena: zgodnie z cennikiem, z możliwością indywidualnych negocjacji
ul. Michała Kajki 6, 14-100 Kajkowo
hotel@sajmino.pl
tel. (89) 646 69 47

BIURO ZAWODÓW
Biuro na hali otwarte w dniu 16 grudnia 2021 roku w godz. 18:00-20:00, w pozostałe dni
w godzinach trwania zawodów.
Informacji udziela Mariusz Kłokocki (telefon 609 521 876).

NAGRODY
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1, 2 i 3-4 miejsca otrzymują dyplomy, puchary i nagrody
rzeczowe.

