
3. GRAND PRIX POLSKI JUNIORÓW
W TENISIE STOŁOWYM
LUBOŃ, 4-6 MARCA 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy
 Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
 Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu,
 LOSiR Sp. z o.o.
 Luboński Klub Tenisa Stołowego „Luvena” Luboń

2. Patroni honorowi
 Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak
 Poseł na Sejm RP – Tadeusz Tomaszewski
 Burmistrz Miasta Luboń – Małgorzata Machalska

3. Cel
 Wyłonienie zwycięzców 3. Grand Prix Polski Juniorów.
 Promocja tenisa stołowego w Wielkopolsce.
 Promocja Gminy Luboń.

4. Miejsce
Turniej odbędzie się w hali LOSiR Sp. z o.o. w Luboniu przy ul. Kołłątaja 2.

5. Uczestnictwo

Informacje
Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 9. Regulaminu rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać
orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego (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

6. System rozgrywania
Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022. Kwalifikacje dodatkowe zostaną
rozegrane na 16, a turniej główny na 12 stołach Donic Person 25 (niebieskie), piłki Tibhar 40+ ***
SynTT NG.

7. Wstępny program

4 marca (piątek)
kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń)

5 marca (sobota)
09:00 uroczystość otwarcia zawodów
09:15 turniej grupowy juniorów
14:15 turniej grupowy juniorek
18:30 turniej główny

6 marca (niedziela)
09:00 kontynuacja turnieju głównego
14:30 ceremonia dekoracji

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS po zamknięciu zgłoszeń.

8. Zgłoszenia

Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny w nieprzekraczalnym terminie 1 marca
2022 godz. 18:00.

Wpisowe do turnieju w wysokości 50 zł od uczestnika płatne na konto (nowy numer konta) – Santander
Bank Polska SA 16 1090 1362 0000 0001 4359 5299 (Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego –
ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań) z dopiskiem 3 GPP Juniorów + nazwiska uczestników.

Dowód wpłaty z danymi do faktury należy przesłać na adres wielkopolski@pzts.pl.

W przypadku gry w kwalifikacjach dodatkowych, bez udziału w kwalifikacjach wojewódzkich, dodatkowa
opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 100 zł.

9. Noclegi i wyżywienie
Rezerwacja noclegów we własnym zakresie. Propozycja noclegów:

 SUNNY Hotel*** (ul. Kowalewicka 12B, 60-002 Poznań) – tel. 795 987 788, e-mail:
hotel@sunnyhotel.pl, strona http://www.sunnyhotel.pl
- 120 miejsc noclegowych, darmowy dostęp do Internetu oraz darmowy parking
- 3,0 km od hali, dojazd 5 minut.

 Pensjonat „Po drodze” (ul. 11 Listopada 88, 62-030 Luboń) – tel. 501 707 842,
e-mail rezerwacja@noclegipodrodze.pl, strona http://www.noclegipodrodze.pl
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- 30 miejsc noclegowych z darmowym dostępem do Internetu oraz darmowy parking
- dojazd 1 minuta

Istnieje możliwość wyżywienia dostępnego na hali gier: obiad 27 zł, kolacja 18 zł. Zapewniamy
wyżywienie od obiadu w dniu 04.03.2022 (piątek) do kolacji 05.03.2022 (sobota). Wyżywienie będzie na
hali LOSIR w miejscu zawodów.

4 marca (piątek)
obiad – krem z pomidorów z makaronem kuleczki, filet z kurczaka, ziemniaki z koperkiem, surówka z
selera z żurawiną, woda z cytryną
kolacja – naleśniki (4 sztuki) z powidłami, banan, herbata

5 marca (sobota)
obiad – zupa ogórkowa z koperkiem, pieczone udko z kurczaka, ziemniaki puree z koperkiem, surówka
z białej kapusty, lemoniada z miętą
kolacja – makaron z sosem bolońskim, herbata

Rezerwacja wyżywienia na formularzu rezerwacyjnym.

10. Biuro zawodów
Biuro zawodów zlokalizowane będzie na hali (ul. Kołłątaja 2). W biurze będzie można odebrać bloczki na
posiłki oraz wykupić dodatkowe wyżywienie, odebrać faktury za wpisowe i wyżywienie, podbić delegacje
oraz uzyskać informacje w sprawie zawodów.

11. Nagrody
Zawodnicy i zawodniczki za miejsca 1-4 otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

12. Kontakt do organizatora
 Sprawy organizacyjne – Tadeusz Nowak, tel. 601 584 8282, e-mail wielkopolski@pzts.pl
 Sprawy wyżywienia – Maciej Kędziora, tel.  512 498 927, e-mail mkedziora@losir.eu

Za Organizatorów
Tadeusz Nowak

Prezes Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego
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