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2. GRAND PRIX POLSKI KADETÓ W
W TENISIE STOŁOWYM

MEMORIAŁ IM. WŁADYSŁAWA KWIETNIA

J A STR ZĘBI E -ZD R Ó J
7-9 grudnia 2018

BUDREM
PHU.

WŁADYSŁAW

KWAPISZ

Projekt realizowany przez Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego
wspólnie z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, Śląskim Związkiem Tenisa Stołowego,

Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój, 25.11.2018
Komunikat Organizacyjny

1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
– Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach,
– Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju,
– Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Termin i miejsce:

7-9 grudnia 2018, Hala Sportowa „Omega”, ul. Harcerska 14A, Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie).

Wjazd do Jastrzębia-Zdroju autostradą A1, w kierunek Ostrawa, Gorzyczki.

http://www.mosir.jastrzebie.pl/
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3. Cel rozgrywania:
– wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju w kategoriach wiekowych kadetka i kadet,
– uczczenie pamięci ŚP Władysława Kwietnia, zwanego „Królem Węgla”, współtwórcy potęgi jastrzębskiego

tenisa stołowego,
– sportowe uczczenie jubileuszy: 55-cio lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój, 50-cio lecia Jastrzębskiego Klubu

Tenisa Stołowego, 25-cio lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA,
– dalsza popularyzacja tenisa stołowego.

4. Uczestnictwo:

Zgodnie z punktami 8.1.6 i 8.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS. Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o zdolności
do uprawiania tenisa stołowego, poświadczone w książeczce/karcie zdrowia (rozdział. 11 Regulaminu
Rozgrywek PZTS).

5. System rozgrywania:

Grand Prix Polski Kadetów zostanie rozegrany w grach pojedynczych systemem grupowo-pucharowym zgodnie
z punktem 8.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS. Rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i
Kadetów po 1. GPP Kadetek i Kadetów.

6. Program zawodów:

7 grudnia 2018 (piątek)

od godz. 11:00 – przyjmowanie uczestników w biurze zaw. w hali „Omega” przy Harcerskiej 14A

– turniej eliminacyjny (godzina rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń)

8 grudnia 2018 (sobota)

godz. 8:45-9:20 – uroczyste otwarcie 2 Grand Prix Polski Kadetów

Podczas otwarcia zawodów obecność zawodników obowiązkowa. Zbiórka przed otwarciem
w korytarzu pod trybunami.

godz. 9:30 – rozpoczęcie turnieju grupowego

godz. 13:10–14:10 – przerwa obiadowa

od godz. 14:10 – c.d. gier turnieju grupowego, turniej pocieszenia i turniej główny

9 grudnia 2018 (niedziela)

od godz. 9:00 – kontynuacja turnieju głównego

godz. 14:00 – uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców
Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa.

Turniej rozegramy na 16 stołach firmy Andro, piłeczkami plastikowymi Tibhar 40+ *** SynTT NG.

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS.

7. Zgłoszenia, wpisowe:
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie
4 grudnia 2018 roku godz. 18.00 na adres wr@pzts.pl.
Wpłata wpisowego na konto Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego, ul. Harcerska 14A, 44-335
Jastrzębie-Zdrój.

Bank Spółdzielczy: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 10
nr konta: 29 8470 0001 2001 0000 0840 0001

Kwota wpisowego 30 zł. W przypadku gry w turnieju eliminacyjnym, bez udziału w eliminacjach wojewódzkich,
dodatkowa opłata, płatna do związku wojewódzkiego, wynosi 100 zł.

mailto:wr@pzts.pl
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8. Rezerwacja noclegów i wyżywienia:
Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać do dnia 4 grudnia 2018 roku (wtorek) na adres
jkts@poczta.wp.pl na dołączonym druku karty rezerwacji noclegów i wyżywienia.

O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń. Rezerwacja tylko poprzez organizatorów.
Zapewniamy nocleg z piątku/sobotę/niedzielę.

Telefon kontaktowy: tel. kom. 505 447 654 (Roman Fajkus).

9. Koszty zakwaterowania i wyżywienia:

Koszt
zakwaterowania

Hotel „Dąbrówka” - 85,00 zł/dobę od osoby (w cenie śniadanie).
Hotel „Kallon” - 85,00 zł/dobę od osoby (w cenie śniadanie).
Hotel - 85,00 zł/dobę od osoby (w cenie śniadanie).
Hotel „Harjan” (4 miejsca) - 55,00 zł/dobę od osoby (w cenie śniadanie).
Internat Zespołu Szkół Mis. Sport.– 45,00 zł. od osoby (w cenie śniadanie).
Pokoje 5-cio osobowe. (20 miejsc).
Hotel „Omega” w modernizacji, bez możliwości kwaterunku.

Koszt wyżywienia Obiad 20,00 zł.
Kolacja 15,00 zł.
Obiad i kolacja podane zostaną na hali „Omega”.
Zapewniamy wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę.

Konto JKTS-u:
Bank Spółdzielczy: 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 10, nr konta: 29 8470 0001 2001 0000 0840 0001

Z podaniem w tytule wpłaty: nazwiska i imienia, klubu oraz wpisowe lub nocleg, wyżywienie.

W/w należności należy przelać na podane konto do dnia 4 grudnia 2018 (wtorek), a wpłacone kwoty należy
wyszczególnić w karcie rezerwacji noclegów i wyżywienia.
W uwagach karty rezerw. noclegów i wyżyw. proszę zaznaczyć z kim ewentualnie należy kogo zakwaterować.

Koszty dojazdów, zamówionych noclegów, wyżywienia, wpisowego ponoszą zawodnicy lub ich kluby, natomiast
pozostałe koszty pokrywa Organizator.

10. Nagrody:
 Za miejsca 1-4 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. Biuro zawodów:

Biuro zawodów czynne będzie w hali „Omega” od 7 grudnia 2018 godz. 10:00 do zakończenia zawodów.
12. Otwarcie zawodów:

Otwarcie zawodów poprzedzone zostanie zbiórką w korytarzu pod trybunami w dniu 8 grudnia 2018 o godz. 8:45.
Sędzia główny uformuje kolumnę zawodników i o godz. 8:50 wprowadzi uczestników na halę do uroczystego
otwarcia.

13. Serwis zdjęciowy:

Podczas trwania zawodów prowadzony będzie profesjonalny serwis zdjęciowy przez Artystę Fotografa Józefa
Żaka, znanego kronikarza historycznych wydarzeń SIERPNIA 1980 roku w Jastrzębiu-Zdroju.

Za Organizatorów.

Sekretarz - Skarbnik Prezes

/-/ mgr Sabina Wyrobek mgr inż. Roman Fajkus

mailto:katowice@tenis-stolowy.pl
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