
6. GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
I MEMORIAŁ WOJCIECHA WALDOWSKIEGO

GLIWICE, 12-13 LUTEGO 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:

 Polski Związek Tenisa Stołowego,
 Śląski Związek Tenisa Stołowego,
 KTS Gliwice – partner organizacyjny.

2. Cele:
 Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
 Promocja tenisa stołowego.
 Promocja miasta Gliwice.

3. Miejsce rozgrywek:
Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź” w Gliwicach-Łabędach, ul. Partyzantów 25,
44-113 Gliwice.

4. Uczestnictwo:

Informacje
Weterani zamierzający uczestniczyć w zawodach muszą spełniać warunki określone
w Regulaminie rozgrywek PZTS na sezon 2021/2022. Zawodników obowiązuje obuwie
sportowe na jasnej podeszwie oraz strój sportowy.
Zgodnie z punktem 6.17.2. Regulaminu rezygnacja z gry w dalszej części turnieju,
niezależnie od przyczyny, będzie skutkować nieklasyfikowaniem i brakiem naliczenia
punktów do rankingu.

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 rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane na zgodnie z rozdziałem 10. Regulaminem. Stoły Tibhar Smash,
piłki Tibhar 40+ *** SynTT NG (białe). Dostępna będzie hala rozgrzewkowa (4 stoły).

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


6. Zgłoszenia, wpisowe i faktury:
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w nieprzekraczalnym
terminie 9 lutego 2022 godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i nr licencji
zgłaszanych zawodników oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby zgłaszającej.

Wpisowe w wysokości 50 zł od uczestnika należy wpłacić w terminie jw. na konto:
mBank 07 1140 2004 0000 3102 8104 3235

Śląski Związek Tenisa Stołowego (ul. Bogucicka 2/1A, 40-227 Katowice)

W tytule przelewu należy podać imiona i nazwiska zawodników. W celu otrzymania
faktury za wpisowe na adres e-mail biuro@slzts.pl należy przesłać dane do faktury
(nazwę, adres oraz NIP). Faktury będą wystawiana do 7 dni od wpłynięcia przelewu.
W przypadku braku przesłanych danych faktury nie będą wystawiane.

7. Wstępny program zawodów:

11 lutego (piątek)
20:00-21:30 możliwość treningu (sali rozgrzewkowej)

12 lutego (sobota)
09:15 rozpoczęcie turniejów grupowych
11:00 uroczyste otwarcie
11:15 kontynuacja turniejów grupowych
po południu turnieje pocieszenia

23 lutego (niedziela)
09:30 turnieje główne
14:30 dekoracja i zakończenie

Program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS po zamknięciu zgłoszeń.

8. Proponowane zakwaterowanie i wyżywienie:
Organizator nie pośredniczy w zakwaterowaniu zawodników. Polecane przez nas miejsca
zakwaterowania (ilość miejsc ograniczona):

 hotel Łabędy
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 11, 44-109 Gliwice (należy podać hasło „tenis stołowy”)
tel. 32 230 09 29, email: info@hotel-labedy.pl

 hostel Malinowski City
ul. Narutowicza 23, 44-109 Gliwice
tel. 32 234 25 08

 hotel Arsenal
ul. Anny Jagiellonki 68, 44-109 Gliwice
tel. 32 734 62 78

 hotel Malinowski Business
ul. Portowa 4, 44-102 Gliwice
tel. 32 338 63 76
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W czasie trwania zawodów istnieje możliwość zamówienia zestawów obiadowych
bezpośrednio na hali sportowej w biurze zawodów – cena zestawu obiadowego wynosi
35 zł. Płatność za posiłki wyłącznie gotówką, zamówienie na podstawie karty rezerwacji
posiłków. Harmonogram przyjmowania zamówień i wydawania posiłków:
 12.02 – zamówienia do 11:00, wydawanie od 13:30,
 13.02 – zamówienia do 11:00, wydawanie od 13:00.

9. Nagrody:
Za miejsca 1, 2, 3-4 puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Łączna wartość nagród
rzeczowych wynosi nie mniej niż 5000 złotych.

10. Sprawy finansowe:
 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
 Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy.

11. Biuro zawodów, kontakt, akredytacja dla prasy:
Godziny otwarcie biura zawodów (lokalizacja przy stoliku sędziowskim):
 12.02 – 09:00-20:00,
 13.02 – 09:00-14:00.

Śląski Związek Tenisa Stołowego – adres e-mail biuro@slzts.pl
Kierownik biura mgr Szymon Mitręga – nr tel. 733 555 723
Wiceprezes inż. Dariusz Steuer – nr tel. 607 442 978

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRAND PRIX POLSKI!
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