
2	GRAND	PRIX	POLSKI	ŻAKÓW	

W	TENISIE	STOŁOWYM	

MŁAWA, 2-4 GRUDNIA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 

• Polski Związek Tenisa Stołowego 

• Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

• Mławska Hala Sportowa 

2. Sponsorzy i partnerzy  

• Starostwo Powiatowe w Mławie 

• Gmina Wiśniewo 

3. Patronat honorowy  

• Starosta Mławski – Jerzy Ryszard Rakowski 

4. Patronat medialny  

• Codziennik Mławski 

• Radio 7 

• TV POD 24 INFO 

5. Cele 

• Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w kategorii wiekowej żak. 

• Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy. 

• Promocja Powiatu Mławskiego. 

6. Miejsce rozgrywek i biuro zawodów 

Zawody odbędą się w Mławskiej Hali Sportowej (ul. Piłsudskiego 33A, 06-500 Mława). 

7. Biuro zawodów  

Biuro zawodów w miejscu rozgrywek. 

Godziny otwarcia: piątek od rozpoczęcia do 19:00, sobota 10:00-18.00, niedziela 10:00-14:00. 

Kontakt: telefon (23) 652 00 27, e-mail mhs@mhsmlawa.pl. 

8. Uczestnictwo 

Informacje 

Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 9. 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 ze względu na pandemię 

choroby zakaźnej COVID-19, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami 

obowiązujących przepisów. 

9. System rozgrywania 

Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym zgodnie 

z rozdziałem 9. Regulaminu. Rozstawienie na podstawie rankingu po. 1. GPP w sezonie 

2022/2023. 

10. Zgłoszenia, wpisowe 

Zgłoszenia wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny w terminie 29 listopada 2022 godz. 

18:00. 

Kwota wpisowego 70 zł od uczestnika. Wpłata wpisowego w terminie jak zgłoszenia na konto 

Santander Bank Polska 28 1090 2590 0000 0001 5018 0034 (Mławska Hali Sportowa). 

W tytule przelewu należy wpisać „GPP Żaków”, nazwę klubu oraz nazwiska zawodników. 

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP) za wpisowe należy przesłać na adres gosiacwik@wp.pl.  

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

dodatkowa opłata płatna do macierzystego związku wojewódzkiego wynosi 200 zł. 

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

pokrywają Organizatorzy. 

11. Wstępny program 

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej PZTS po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

2 grudnia (piątek) 

kwalifikacje dodatkowe (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń) 

3 grudnia (sobota) 

09:00  otwarcie zawodów 

09:30  turnieju grupowy chłopców 

11:15  turnieju grupowy dziewcząt 

18:30  turniej barażowy 

4 grudnia (niedziela) 

09:00  turniej główny 

13:30  dekoracja, zakończenie zawodów 



12. Noclegi 

Zamówienie noclegów we własnym zakresie. Proponowane noclegi: 

bursa szkolna (1,0 km od hali) 

ul. Lelewela 5, 06-500 Mława, tel. 23 655 31 51, e-mail bursaszkolna@wp.pl 

hotel Mława (1,3 km od hali) 

ul. Kopernika 38, 06-500 Mława, tel. 23 654 39 42, e-mail hotel@mlawa.pl 

pokoje gościnne Ambrozja (400 m od hali) 

ul. Zuzanny Morawskiej 19, 06-500 Mława, tel. 23 654 66 34 

hotel Pasymowski (5,2 km od hali) 

Uniszki-Cegielnia 31, 06-500 Mława, tel. 23 655 22 06, e-mail biuro@hotel-pasymowski.pl 

hotel Atena (35 km od hali) 

ul. Kolbego 76, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 32 32, e-mail recepcja@hotelatena.pl 

hotel Korona (35 km od hali) 

ul. Sienkiewicza 70A, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 52 58, e-mail info@hotel-korona.com.pl 

hotel Wkra (20 km od hali) 

ul. Zamkowa 2, 13-200 Działdowo, tel.23 697 22 77, e-mail biuro@hotelwkra.pl 

hotel Varia (20 km od hali) 

ul. Gen. Hallera 30, 13-200 Działdowo, tel. 23 697 26 82, e-mail rezerwacje@hotelvaria.pl 

13. Wyżywienie 

Zamówienie wyżywienia we własnym zakresie. W trakcie zawodów będzie dostępny bufet z 

napojami, ciepłymi i zimnymi posiłkami oraz zestawami obiadowymi w cenie 20 zł. 

14. Nagrody 

Gra pojedyncza: za miejsca 1, 2 i 3-4 puchary, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe; 

dodatkowo za miejsca 5-8 dyplomy. Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych 

zawodników obowiązkowa. 

15. Sprzęt sportowy 

Stoły Tibhar Smash 28/R (niebieskie), piłki Tibhar 40+ SynTT NG ***. 


