
1.	GRAND	PRIX	POLSKI	WETERANÓW	

W	TENISIE	STOŁOWYM	

MIĘDZYZDROJE, 17-18 WRZES�NIA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
• Polski Związek Tenisa Stołowego 

• Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego 

• Stowarzyszenie Griffin’s-Spin 

• UKS Chrobry Międzyzdroje 

2. Sponsorzy i partnerzy 
• Baltic Home Międzyzdroje 

3. Patronat honorowy 
• Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 

4. Cele 
Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy. 

Integracja środowiska weteranów. 

Promocja miasta Międzyzdroje. 

Promocja województwa zachodniopomorskiego. 

5. Miejsce rozgrywek i biuro zawodów 
Zawody odbędą się w hali sportowej im. Andrzeja Grubby przy Szkole Podstawowej nr 1 

(ul. Leśna 17, 72-500 Międzyzdroje). Biuro zawodów w miejscu rozgrywek. 

6. Uczestnictwo 

Informacje 

Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 9. Regulaminu rozgrywek PZTS. 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 stan zagrożenia epidemicznego 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 systemem grupowo-pucharowym zgodnie 

z rozdziałem 9. Regulaminu. Rozstawienie na podstawie rankingu na sezon 2022/2023. 

Warunkiem rozegrania danej konkurencji jest udział co najmniej 4 osób, w innym wypadku 

nastąpi łączenia kategorii. 

8. Zgłoszenia, wpisowe 
Zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl w terminie 14 września 2022 

godz. 18:00. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i nr licencji zgłaszanych uczestników 

oraz imię, nazwisko i nr telefonu osoby zgłaszającej. 

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

mBank 78 1140 2004 0000 3802 8052 4022 (Stowarzyszenie Griffin’s-Spin Szczecin). W tytule 

przelewu należy wpisać GPP Weteranów oraz nazwiska i imiona zawodników. 

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP). za wpisowe należy przesłać na adres 

iwona@griffinspin.pl.  

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. 

16 września (piątek) 

18:00-20:00 trening 

17 września (sobota) 

08:00  rozgrzewka 

09:00  rozpoczęcie turniejów grupowych 

13:00  uroczyste otwarcie 

13:30  cd. gier 

po południu turnieje pocieszenia 

18 września (niedziela) 

08:00  rozgrzewka 

09:00  turnieje główne 

15:00  ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie 

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

Baltic Home Międzyzdroje 

tel. 508 540 208 (na hasło ping-pong 10% rabatu) 



11. Wyżywienie 
Zamówienie wyżywienia we własnym zakresie. 

12. Nagrody 
Za miejsca 1, 2 i 3 albo 3-4 puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

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

14. Sprawy organizacyjne 
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 


