
34.	MŁODZIEŻOWE	MISTRZOSTWA	POLSKI	

W	TENISIE	STOŁOWYM	

NOWY DWO� R MAZOWIECKI, 26-29 MAJA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
• Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 

• Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 

• Klub Tenisa Stołowego w Nowym Dworze Mazowieckim 

• Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim 

2. Cele 
Wyłonienie Mistrzów Polski w kategoriach: gra pojedyncza kobiet i mężczyzn, gra podwójna 

kobiet i mężczyzn oraz gra podwójna mieszana, gra drużynowa kobiet i mężczyzn.  

Popularyzacja tenisa stołowego. 

Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy. 

Promocja miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

3. Miejsce rozgrywek 
Zawody odbędą się w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (ul. Młodzieżowa 1, 

05-101 Nowy Dwór Mazowiecki; wjazd na parking przy hali od strony ul. Wiosennej). Kontakt 

z organizatorem od poniedziałku do piątku pod nr tel. (22) 775 41 42 w godzinach 8-14. 

4. Biuro zawodów 
Biuro zawodów w miejscu rozgrywek. Godziny otwarcia biura: 

25 maja (środa) 20:00-22:00,  

26 maja (czwartek) 07:30-09:30 i 17:00-22:00,  

27 maja (piątek) 07:30-10:00, 

28 maja (sobota) 09:00-12:00  

29 maja (niedziela) 9:30-12:30 

5. 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. 

6. System rozgrywania 
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej, grze podwójnej, grze podwójnej mieszanej 

oraz grze drużynowej, zgodnie z rozdziałem 7. Regulaminu. Rozstawienie albo losowanie na 

podstawie rankingu po 3. GPP Seniorów w sezonie 2021/2022. 

7. Zgłoszenia, wpisowe 
Zgłoszenia do turnieju indywidualnego wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny. 

Zgłoszenia do turnieju drużynowego za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl. 

Termin zgłoszeń 23 maja 2022 godz. 18:00. 

Kwota wpisowego: 70 zł uczestnika, 100 zł drużyny. 

Wpłata wpisowego w terminie jak zgłoszenia na konto Mazowiecki Bank Spółdzielczy 27 8009 

1062 0016 4207 2007 0001 (Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Sportowa 66, 05-

100 Nowy Dwór Mazowiecki). W tytule przelewu należy wpisać „MMP”, nazwę klubu oraz 

nazwiska zawodników.  

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP) za wpisowe należy przesłać wraz z potwierdzeniem 

przelewu na adres marketing@nosir.pl. 

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty 

pokrywają Organizatorzy. 

8. Wstępny program 
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej PZTS po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

26 maja (czwartek) 

09:00 gra drużynowa 

27 maja (piątek) 

08:50 gra drużynowa – finały 

11:00 uroczyste otwarcie, dekoracja za grę drużynową 

11:25 gra pojedyncza i gra podwójna 

28 maja (sobota) 

09:00 gra pojedyncza, gra podwójna i gra podwójna mieszana 

29 maja (niedziela) 

09:00 gra pojedyncza, gra podwójna i gra podwójna mieszana – finały i półfinały 

14:00 dekoracja za konkurencje indywidualne, uroczyste zakończenie 



9. Noclegi 
Zamówienie noclegów we własnym zakresie. Proponowane noclegi: 

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” 

215,10 zł (pokój 1 os.), 269,10 zł (pokój 2 os.) oraz 359,10 zł (pokój 3 os.). Promocyjna cena 

dotyczy rezerwacji dokonywanych bezpośrednio w recepcji zarówno telefonicznie jak 

i mailowo. 

10. Wyżywienie 
W punkcie gastronomicznym, każdego dnia możliwe będzie zamówienie zestawów 

obiadowych, które dostarczone zostaną przez firmę cateringową (hotel Mazovia) w czasie 

przerwy obiadowej. Dostępny będzie również punkt gastronomiczny z przekąskami na wynos. 

Menu zestawów obiadowych dostępne jest na ostatniej stronie komunikatu organizacyjnego. 

Zamówienie wyżywienia we własnym zakresie. 

11. Nagrody 
Gra pojedyncza: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale, dyplomy oraz nagrody finansowe; dodatkowo za 

miejsca 5-8 dyplomy. 

Gra podwójna i gra podwójna mieszana: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale oraz dyplomy. 

Gra drużynowa: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale dla członków drużyn oraz puchary i dyplomy dla 

drużyn. 

Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

12. Sprzęt sportowy 
Stoły Tibhar Smash 28/R, piłki Tibhar 40+*** SynTT NG. 

13. Sprawy organizacyjne 
Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do udania się po przyjeździe do biura zawodów 

w celu odebrania identyfikatorów upoważniających do wejścia na halę oraz numerów 

startowych (numery startowe dotyczą konkurencji indywidualnych). 

  



MENU ZESTAWO� W OBIADOWYCH 
cena 33,00 zł + woda gratis 

26 maja (czwartek) 

• krem z pomidorów / ziołowe pesto 

• filety z kurczaka w sosie śmietanowo - ziołowym / ryż orientalny 

27 maja (piątek) 

• zupa meksykańska / wieprzowina / fasola / kukurydza 

• pieczony schab w sosie pieczarkowym / ziemniaki w emulsji maślano-koperkowej 

28 maja (sobota) 

• zupa szczawiowa / jajko 

• makaron / kurczak / sos serowo - ziołowy 

29 maja (niedziela) 

• zupa ogórkowa / ziemniaki 

• pieczona karkówka / sos własny / purée ziemniaczane 


