1. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
MIĘDZYZDROJE, 4-5 WRZEŚNIA 2021
1.

Organizatorzy
• Polski Związek Tenisa Stołowego
•
•

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Stowarzyszenie “Griffin’s Spin”

2.

Sponsorzy
• Baltic Home
• Baszta Piano Cafe
• UKS Chrobry Międzyzdroje

3.

Cel
•
•
•
•

4.

Popularyzacja tenisa stołowego,
Integracja środowiska weteranów,
Promocja Miasta i Gminy Międzyzdroje
Promocja województwa

Termin i miejsce

Turniej odbędzie się w dniach 4-5 września 2021 w hali sportowej im. Andrzeja Grubby w
Międzyzdrojach (ul. Leśna 17).

5.

Uczestnictwo
Weterani zamierzający uczestniczyć w zawodach muszą spełniać wszystkie warunki
określone w Regulaminie rozgrywek PZTS w sezonie 2021/2022. Zawodników obowiązuje
obuwie sportowe na jasnej podeszwie oraz strój sportowy.

Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID19 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 będzieniedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx

6.

System rozgrywania
Turniej z cyklu Grand Prix Polski Weteranów będzie rozgrywany zgodnie z Regulaminem
Rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022 na 12 stołach Tibhar, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT
NG.

7.

Wstępny program
3.09.2021 (piątek)
18.00-20.00 – trening
4.09.2021 (sobota)
08.00-09.00 – rozgrzewka
09.00-14.00 – turnieje grupowe
14.00-14.30 – uroczyste otwarcie imprezy
14.30-20.00 – ciąg dalszy rozgrywek
20.00 – impreza integracyjna w Baszta Piano Café – park Chopina
5.09.2021 (niedziela)
09.00-14.00 – turnieje główne
14.00-14.30 – uroczyste zakończenie
Szczegółowy program zawodów podany zostanie na stronie pzts.pl.

8.

Zgłoszenia, wpisowe
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w terminie do 1 września
2021 godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i nr licencji zgłaszanych zawodników
oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby zgłaszającej.
Kwota wpisowego: 50 zł od zawodnika. Wpłata wpisowego na konto:
Stowarzyszenie Griffin’s-Spin Szczecin
mBank – 78 1140 2004 0000 3802 8052 4022
koniecznie z dopiskiem „GPP Weteranów – imię i nazwisko zawodniczki/zawodnika”
W celu otrzymania faktury za wpisowe na adres e-mail: iwona@griffinspin.com należy przesłać
dane do faktury (nazwę, adres oraz NIP). W innym przypadku faktury nie będą wystawiane.

9.

Noclegi i wyżywienie
Zamówienie wyżywienia i noclegów we własnym zakresie. Rekomendujemy firmę:
Baltichome – tel. 508 540 208 (na hasło “ping-pong” – 10% rabatu)

10. Nagrody
Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i bony na zakup sprzętu sportowego w firmie Butterfly.

11. Sprawy różne
Dodatkowych informacji o turnieju udzielają:
Prezes “Griffin’s Spin” Alexey Sorokin tel. 666 587 924
Wiceprezes “Griffin’s Spin” Iwona Rosik tel. 602 25 14 58

Za Organizatorów
Iwona Rosik

