
 

 
3. GRAND PRIX POLSKI MŁODZIKÓW 

BIAŁYSTOK, 16-18.02.2018 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

 

1. Organizatorzy: 
Polski Związek Tenisa Stołowego, 

Uczniowski Klub Sportowy Dojlidy Białystok 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

 

2.Termin i miejsce: 
16-18 luty 2018 

Hala Sportowa Zespołu Szkół Rolniczych CKP 

ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-566 Białystok 

 

3. Cel: 
- wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek 

- promocja tenisa stołowego, 

- promocja Miasta Białystok 

- promocja Województwa Podlaskiego 

 

4. Uczestnictwo: 
Zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 

 
5. System rozgrywek: 
Zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 

 

6. Program zawodów: 

• Piątek 16.02.2018. najwcześniej od godz. 12:00 turniej eliminacyjny. 

• Sobota 17.02.2018. od godz. 9:00 turniej grupowy, po południu turniej główny 

• Niedziela 18.02.2018 od godz. 9:00 turniej główny, ok. 13:00 zakończenie turnieju. 

Wręczenie pucharów, nagród i dyplomów. 

• Szczegółowy program gier opublikowany zostanie na stronie internetowej 

www.pzts.pl  

 

7. Sprzęt sportowy: 
- zawody zostaną rozegrane na 12 stołach z atestem ITTF i piłeczkami Tibhar Syntt ABS ***, 

- obowiązuje obuwie sportowe na jasnych podeszwach i strój sportowy 

 
 
 



 

 
8. Zgłoszenia: 
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego w 

wysokości 30 zł należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 do 

godziny 21:00 na adres e-mailowy: wr@pzts.pl 

 

Wpisowe w wysokości 30 zł należy dokonać na rachunek: 
SBR Bank: 43 8769 0002 0391 6548 2000 0010 

w treści wpisując:  

„wpisowe do 3 Grand Prix Młodzików – imię i nazwisko zawodnika” 

UKS Dojlidy Białystok 

ul. Ks. St. Suchowolca 26 

15-566 Białystok 

 
9. Zakwaterowanie: 

• Hotel Santana ( tel. 857437700 ) - 55 miejsc, standard *** 

www.hotelsantana.pl 
Białystok, ul. Baranowicka 55 (2 km od miejsca zawodów):  

 
 

 - Cena za pokój 2- osobowy ze śniadaniem 190 zł 

 - Cena za pokój 3- osobowy ze śniadaniem 240 zł 

 - Cena za pokój 4- osobowy ze śniadaniem 290 zł 

 - bezpłatny parking 

 - cena podana przez organizatora na hasło „tenis stołowy” 

 - rezerwacji i płatności dokonujemy bezpośrednio w Hotelu Santana  

 - pierwszeństwo rezerwacji mają osoby zamawiające na 2 bądź 3 doby 

 



 

• Villa Tradycja*** (tel. 85 652 65 20) www.villatradycja.pl  (60 miejsc) 
Białystok, ul. Włókiennicza 5 (centrum Białegostoku, 4 km od miejsca zawodów):  

 
 

 
 

 - Cena za pokój dwuosobowy ze śniadaniami 170 zł 

 - cena za pokój trzyosobowy ze śniadaniami 220 zł 

 - bezpłatny parking 

- rezerwacji i płatności dokonujemy bezpośrednio w hotelu Villa Tradycja  

- rezerwacja na hasło „tenis stołowy” 

- pierwszeństwo rezerwacji mają osoby zamawiające na 2 bądź 3 doby 

 

 

 

 



 

• Hotel Leśny*** (tel.: +48 85 651 16 41) www.lesny.bialystok.pl (100 miejsc) 
Białystok, ul. Al. Jana Pawła II 77 (10 km od miejsca zawodów) 

 
 

 
 

 - Cena za pokój 2- osobowy ze śniadaniem 190 zł 

 - Cena za pokój 3- osobowy ze śniadaniem 240 zł 

 - bezpłatny parking 

 - cena podana przez organizatora na hasło „tenis stołowy” 

 - rezerwacji i płatności dokonujemy bezpośrednio w Hotelu Santana  

 

 

 

 



 

10. Wyżywienie: 
W trakcie trwania zawodów będzie można bezpośrednio u Organizatora zamówić obiady w 

cenie 20 zł. / os 

 
11. Nagrody: 
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 i 2 oraz 3-4 w turnieju głównym otrzymają 

dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.  

 
12. Kontakt do Organizatora: 
Piotr Anchim, tel. 792313001, e-mail: tenis.dojlidy@gmail.com  

 

 

 

 


