UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„KRÓLEWSKI BIECZ”
38-340 BIECZ ul. Kazimierza Wielkiego 31
tel. +48 505 022 176 +48 790 461 077
NIP 738 214 45 16
e-mail: mmpsts@gmail.com
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
“GROM” Szerzyny

TZTS
Tarnów

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
V MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

SĘDZIÓW TENISA STOŁOWEGO
w Tenisie Stołowym
7-8 lipiec 2018
Biecz

I. Organizatorzy :
- Uczniowski Klub Sportowy ”Królewski Biecz” w Bieczu
- Uczniowski Klub Sportowy „GROM” Szerzyny
II. Patronat i Sponsor Strategiczny:
Polski Związek Tenisa Stołowego
Burmistrz Miasta Biecza - Pan Mirosław Wędrychowicz

III. Sponsorzy :
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- TZTS – Prezes Pan Adam Kieroński
- Villa Verde Sp. z o.o. 33-240 Żabno – Pan Marek Tatarczuch
- Wójt Gminy Szerzyny - Pan Grzegorz Gotfryd
- Starosta Gorlicki – Pan Karol Górski
- Starosta Tarnowski – Pan Roman Łucarz
- Prezes IKTS „BROŃ” Radom – Pan Mirosław Guziński
- Prezes LUKS „GALUX” Skrzyszów - Pan Krzysztof Galus
- Przewodniczący Miasta Biecza – Pan Grzegorz Nosal
- Euro Styl Warszawa – Pan Paweł Składanek

IV. Cel rozgrywek :
- Popularyzacja Tenisa Stołowego
- Integracja z Sędziami Zagranicznych Związków Tenisa Stołowego
- Propagowanie historii, kultury, zabytków, przemysłu naszego regionu
wśród gości zagranicznych i naszych rodaków.
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych

V. Termin i miejsce rozgrywek :
- 7-8 Lipiec 2018r. (sobota, niedziela) Hala Sportowa w Bieczu
ul. Kazimierza Wielkiego 11a

VI. Uczestnictwo :
- w zawodach mają prawo gry zawodniczki i zawodnicy posiadający uprawnienia
sędziowskie z polski i zagranicy,
- każdy uczestnik zawodów składa pisemne oświadczenie (pisemne potwierdzenie
uczestnictwa), że startuje na własną odpowiedzialność – organizator nie
ubezpiecza zawodników,
- wymagane jest posiadanie stroju i sprzętu sportowego zgodnego
z obowiązującymi przepisami.

VII. Kategorie wiekowe :
K – kategoria kobiet
Kategorie męskie :
A – do 29 roku życia (1989 i młodsi)
B – 30-39 lat (1988-1979)
C – 40-49 lat (1978-1969)
D – 50-59 lat (1968-1959)
E – 60-69 lat (1958-1949)
F – 70-79 lat (1948-1939)
G – 80+ lat (1938 i starsi)
O – kat. OPEN (startują wszyscy bez podziału na płeć, wiek i klasę sportową)
M – kat. deblowa (bez podziału na płeć i wiek, rozstawieni według zajętych miejsc w
konkurencji indywidualnej)

VIII. System rozgrywek :
Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo-pucharowym, zawodnicy zostaną
rozlosowani do 3 lub 4 osobowych grup grając każdy z każdym, następnie dwóch
najlepszych zawodników awansuje do turnieju głównego, pozostali do turnieju
pocieszenia. Wszystkie mecze rozgrywamy do 3 wygranych setów. Organizator
zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek w razie małej ilości zawodników w grupie
wiekowej. Zawodnicy grający w II lidze i wyższej zostaną rozstawieni, również w
turnieju OPEN i grach deblowych (system pucharowy, od półfinałów każdy z każdym).
***
Sprzęt : 10 stołów Donic+Joola, piłeczki TIBHAR STT NG ABS

IX. Program zawodów 7.07.2018 (sobota)
- godz. 830 – 900 – potwierdzenie zgłoszeń i weryfikacja zawodników
- godz. 900 – 930 – losowanie
- godz. 930 – 1315 – rozgrywki indywidualne w grupach kobiet i mężczyzn
- godz. 1315 – 1345 – uroczyste otwarcie zawodów
- godz. 1345 – 1445 – przerwa obiadowa
- godz. 1445 – 1930 – dokończenie rozgrywek w grupach, gry finałowe, turniej
pocieszenia
00
- godz. 20
– Bankiet Sędziego- spotkanie integracyjne uczestników-Restauracja

X. Program zawodów 8.07.2018 (niedziela)
- godz. 900 – 1200 – turniej OPEN (systemem pucharowym, od półfinałów każdy z każdym)
- godz. 1030 – 1100 – zgłoszenia i losowanie kategorii deblowej
- godz. 1100 – 1500 – rozpoczęcie gier deblowych, dokończenie turnieju OPEN,
rozdanie nagród, uroczyste zakończenie turnieju
PROGAM CZASOWY ZAWODÓW MOŻE ULEC ZMIANIE
Z UWAGI NA ILOŚĆ ZGŁOSZNYCH ZAWODNIKÓW DO TURNIEJU

XI. Zgłoszenia do zawodów :
Zgłoszenie powinno zawierać :
imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, klub,
w której lidze występuje, deklaracja uczestnictwa w Bankiecie Sędziego.
Zgłoszenie należy przesłać do dnia 05.07.2018 do godz. 2400 na adres
e-mail: mmpsts@gmail.com
Wpisowe 50zł – całkowicie przeznaczone na nagrody, posiłki, ciasta i napoje,
organizację turnieju - płatne przy potwierdzeniu zgłoszenia przed zawodami.
Opłatę 40zł na bankiet wpłacamy przed zawodami przy weryfikacji zawodników.

XII. Nagrody :
kategorie indywidualne i deblowe:
- za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymują dyplomy, medale,
puchary i nagrody rzeczowe
- za miejsca 4-8 zawodnicy otrzymują dyplomy i upominki
W turnieju pocieszenia zdobywcy miejsc od 1-3 otrzymują dyplomy
i narody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy uczestnictwa oraz
upominki.
Dla najmłodszego zawodnika-sędziego przewidziany puchar.
Barek UKS-u oferuje gratis wodę mineralną, herbatę, kawę, ciasta, grilla.
XIII. Wyżywienie i zakwaterowanie:
1. Hotel Bursa (obok Hali Sportowej)
Indywidualne zamówienia przyjmowane będą telefoniczne lub mailowo.
Pokoje 2 i 3 osobowe, do dyspozycji kuchnia na każdym piętrze.
- nocleg (doba)
- 21,60 zł
- śniadanie
- 9 zł
- obiad
- 15 zł
- kolacja
- 9 zł
Termin zgłoszenia na posiłki do 5.07.2018
Adres:
Bursa szkolna
ul. Parkowa 1
38-340 Biecz
tel. +48 (013) 44-71-014
e-mail: pzpobiecz@pzpobiecz.pl

2. Nocleg „Wczasy pod gruszą” (5km od Hali Sportowej)
- 3 domki 6-osobowe (3 pokoje 2-osobowe, kuchnia, łazienka) – 40zł/osoba (10€)
Do dyspozycji altana z grillem, balia z jacuzzi, sauna sucha.
Adres:
Belna Górna 25
38-340 Biecz
tel. (+48) 512 622 483
3. Hotel - Restauracja “Mimoza” (4km od Hali Sportowej)
- pokój 1 osobowy – 65 zł
- pokój 2 osobowy – 90 zł
- pokój 3 osobowy – 120 zł
Adres:
Libusza 1
38-360 Libusza
tel. +48 (13) 44-75-194
4. Hotel - Restauracja “Grodzka”
Adres:
Hotel i Restauracja „GRODZKA”
ul. Kazimierza Wielkiego 35
34-340 Biecz
tel. +48 (13) 44-71-121
5. Restauracja “U Becza”
Adres:
Rynek 2, 34-340 Biecz
tel. (+48) 733 612 616

XV. Sprawy różne:
W przypadku zapytań lub sprawach niejasnych prosimy kontaktować się
z Głównym Organizatorem :
ADAM DUDEK tel. kom. +48 505 022 176 +48 790 461 077, adamdudek48@interia.pl

Gwiazdą imprezy będzie słynna Tenisistka Stołowa Jolanta Szatko-Nowak

SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO BIECZA!

ORGANIZATORZY
UKS „KRÓLEWSKI BIECZ”
za zarząd

UKS „GROM” SZERZYNY
za zarząd

