
3. GRAND PRIX POLSKI MŁODZIKÓW
W TENISIE STOŁOWYM

SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE, 4-6 MARCA 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
– MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim,
– Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Bydgoszczy,
– Gmina Sępólno Krajeńskie,
– Powiat Sępoleński,
– Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

2. Miejsce:
Hala „Krajna Arena”, ul. Chojnicka 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie.



3. Cel rozgrywania:
– wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w kategorii wiekowej młodzik,
– promocja walorów turystycznych Gminy Sępólno Krajeńskie i Powiatu Sępoleńskiego,
– popularyzacja i aktywność sportowa przez tenis stołowy wśród młodzieży.

4. 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

5. System rozgrywania:
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym zgodnie
z rozdziałem 10 Regulaminu. Rozstawienie na podstawie ogólnopolskiego rankingu po 2. GPP
w sezonie 2021/2022.

6. Program zawodów:
4 marca (piątek)
kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń)
5 marca (sobota)
09:00 uroczyste otwarcie
09:30 turniej grupowy młodzików
14:15 turniej grupowy młodziczek
18:30 turniej główny
6 marca (niedziela)
09:00 kontynuacja turnieju głównego
13:30 ceremonia dekoracji
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS.
Turniej rozegrany będzie na 12 stołach Tibhar (niebieskie), piłeczkami plastikowymi Tibhar 40+
*** SynTT NG.

7. Zgłoszenia, wpisowe:
Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny w nieprzekraczalnym terminie do
1 marca 2022 godz. 18:00. Wpłata wpisowego na konto MLKS Krajna w Sępólnie Krajeńskim

Bank Spółdzielczy w Więcborku: 36 8162 0003 0000 1225 2000 0010
Kwota wpisowego: 50 zł. W tytule przelewu należy wpisać GPP Młodzików oraz nazwiska
zawodników.

W przypadku gry w kwalifikacjach dodatkowych, bez udziału w kwalifikacjach wojewódzkich,

https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx


dodatkowa opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 100 zł.

Dowód wpłaty z danymi do faktury prosimy o przesłanie na adres: mlkskrajna@gmail.com

8. Hala rozgrzewkowa
W budynku przy hali Krajna Arena.

9. Rezerwacja noclegów i wyżywienia:
Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać do dnia 2 marca 2022 (środa) na adres
mlkskrajna@gmail.com na dołączonym druku karty rezerwacji noclegów i wyżywienia. O miejscu
zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona). Rezerwacja na obiektach
CSiR przyległych do hali gier tylko poprzez organizatorów. Koszt noclegu 70 zł/osoba (ze
śniadaniem).

UWAGA! Ze względów epidemicznych, aby ograniczyć przemieszczanie się zalecane jest
zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu rozgrywania turnieju.

10. Zakwaterowanie:
Organizator dysponuje bazą noclegową na obiektach przyległych do hali gier. Decyduje kolejność
zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona). Kontakt telefoniczny w sprawie rezerwacji w biurze zawodów
pn.-pt. 09:00-14:00 nr tel. 52 388 27 30 lub 506 31 91 61.

11. Wyżywienie:
Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) można zamawiać w biurze zawodów, a
wydawane będzie w stołówce klubowej przy obiektach CSiR przy ul. Chojnickiej 19.
Cena: śniadanie (stół szwedzki) 12 zł / obiad (dwa dania) 25 zł / kolacja (stół szwedzki) 18 zł.
Godziny wydawania posiłków: śniadanie 07:00-10:00 / obiad 12:30-15:30 / kolacja 18:00-20:30
Wyżywienie razem z zakwaterowaniem oraz możliwość dokupienia u osób, które mają
zakwaterowanie w innym miejscu.

12. Nagrody:
Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Za miejsca 5-8 dyplomy.
Podczas dekoracji obecność zawodników obowiązkowa.

13. Biuro zawodów:
Biuro zawodów czynne będzie w budynku klubowym przy ul. Chojnickiej 19 od piątku do
niedzieli. W biurze będzie można odebrać bloczki na posiłki, wykupić dodatkowe wyżywienie,
odebrać i podbić delegacje.

14. Relacja live:
Relacja na żywo z turnieju prowadzona będzie w Internecie przez portal Kanal10.pl
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