
INDYWIDUALNE	MISTRZOSTWA	POLSKI	ŻAKÓW
W	TENISIE	STOŁOWYM

OLKUSZ, 4-5 CZERWCA 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
 Polski Związek Tenisa Stołowego
 Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu

2. Sponsorzy i partnerzy
 Miasto i Gmina Olkusz
 Intermag Olkusz
 ZRB Paciej
 Hotel Jura
 Gtt

3. Patronat honorowy
 Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz – Roman Piaśnik

4. Cele
Wyłonienie Mistrzów Polski w kategoriach gra pojedyncza żaczek i żaków, gra podwójna
żaczek i żaków.
Promocja miasta Olkusz i województwa małopolskiego.

5. Miejsce rozgrywek i biuro zawodów
Zawody odbędą się w hali sportowo-widowiskowej MOSiR (Wiejska 1A, 32-300 Olkusz). Biuro
zawodów w miejscu rozgrywek.

6. Uczestnictwo
Informacje
Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 7. 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 stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii ze względu na
pandemię choroby zakaźnej COVID-19, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami
obowiązujących przepisów.

7. System rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej oraz grze podwójnej, zgodnie z rozdziałem
7. Regulaminu. Rozstawienie albo losowanie na podstawie rankingu po 3. GPPŻ w sezonie
2021/2022.

8. Zgłoszenia, wpisowe
Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny w terminie 1 czerwca 2022 godz.
18:00.

Kwota wpisowego: 60 zł uczestnika. Wpłata wpisowego w terminie jak zgłoszenia na konto
Bank Pocztowy 31 1320 1465 2897 8431 2000 0001 (Krakowski Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego – ul. Zarzecze 124A, 30-134 Kraków). W tytule przelewu należy wpisać „MP” oraz
nazwiska zawodników.

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP). za wpisowe należy przesłać na adres krakowski@pzts.pl
niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty
pokrywają Organizatorzy.

9. Wstępny program
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej PZTS po
zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

4 czerwca (sobota)
09:15 uroczyste otwarcie
09:30 rozpoczęcie gier

5 czerwca (niedziela)
09:00 kontynuacja turnieju głównego
13:30 ceremonia dekoracji, uroczyste zakończenie

10. Noclegi
Zamówienie noclegów we własnym zakresie. Należy wskazać, że rezerwacja jest na IMPŻ
w tenisie stołowym (zarezerwowane miejsca). Proponowane noclegi:

hotel Ilkus & Restaurant
ul. Główna 2, 32-329 Krze, tel. 888 704 700
Pokoje 2 i 3 osobowe, cena około 130 zł za osobę ze śniadaniem.

zajazd Pan Tadeusz
Kogutek 1A, 32-300 Olkusz, tel. (32) 754 41 31

mailto:krakowski@pzts.pl


Pokoje 1, 2, 3, 4 osobowe, cena od 50 do 80 zł za osobę bez śniadania.

hotel Victoria
ul. Mickiewicza 18, 32-300 Olkusz, tel. (32) 642 73 90
Pokoje 1, 2, 3 osobowe, cena około 120 zł za osobę ze śniadaniem.

hotel Jura
ul. Zimnodolska 48, Olkusz-Osiek, tel. 604 673 376
Pokoje 1, 2, 3 osobowe, cena 120 zł / 150 zł / 180 zł za pokój.

11. Wyżywienie
Zamówienie wyżywienia we własnym zakresie. Obiad w miejscu zawodów w cenie 27 zł,
konieczna rezerwacja do 31 maja 2022.
Link do rezerwacji obiadów: https://forms.gle/ikHUWeiBMuh2dNt37

12. Nagrody
Gra pojedyncza: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe; dodatkowo za
miejsca 5-8 dyplomy.
Gra podwójna: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale oraz dyplomy.
Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa.

13. Sprzęt sportowy
Stoły Tibhar Smash, piłki Tibhar 40+*** SynTT NG.

14. Sprawy organizacyjne
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do udania się po przyjeździe do biura zawodów
w celu odebrania numerów startowych.

https://forms.gle/ikHUWeiBMuh2dNt37
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