
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy

· Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w Wałbrzychu

· Gmina Wałbrzych

· Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie

· Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu

2. Cel

· Wyłonienie najlepszych zawodników w 2. Grand Prix Polski Żaków i Żaczek

· Promocja i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy

· Promocja Miasta Wałbrzych oraz Regionu Dolnośląskiego

3. Termin i miejsce

11-13 stycznia 2019

Hala Widowiskowo-Sportowa Aqua Zdrój

58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6

4. Uczestnictwo

Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w turnieju muszą spełniać wszystkie warunki

określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019.



5. System rozgrywania

Rozstawienie zawodniczek i zawodników następuje na podstawie rankingu po 1. Grand Prix Żaków

i Żaczek. Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem PZTS (system grupowo-pucharowy).

6. Wstępny program

piatek (11.01.2019)
14.00-21:00 turniej eliminacyjny

sobota (12.01.2019)
09:00-19:00 gry turniejowe
13:00-13:30 uroczyste otwarcie
niedziela (13.01.2019)

09:00-14:00 gry turniejowe (turniej główny, turniej pocieszenia)
14:00 uroczyste zakończenie i wręczenie nagród

7. Zgłoszenia, wpisowe

Zgłoszeń należy dokonywać przez Internetowy System Licencyjny (ISL) w nieprzekraczalnym

terminie 8 stycznia 2019 do godz. 18:00.

Wpisowe (w wysokości 30 zł od uczestnika) płatne przelewem w terminie jw. na konto:

Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne

Aqua Zdrój Spółka z o.o.

PKO O/Wałbrzych 96 1020 3668 0000 5402 0382 0719

W szczególnych przypadkach zgłoszenia można dokonać drogą mailową przesyłając kartę

zgłoszeniową na adres e-mail wr@pzts.pl.

mailto:wr@pzts.pl


8. Noclegi i wyżywienie

Organizator gwarantuje 100 miejsc noclegowych w hotelu Aqua Zdrój (miejsce rozgrywania
turnieju) ze śniadaniem. Kolejne ekipy, które będą się zgłaszać po wyczerpaniu miejsc w hotelu
Aqua Zdrój organizują sobie nocleg we własnym zakresie.

Rezerwacje noclegów należy potwierdzać telefonicznie.

Potwierdzeniem rezerwacji w hotelu Aqua Zdrój będzie wpłata zadatku w wysokości 30% wartości
usługi. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

Rezerwacja noclegów i wyżywienia:
e-mail: hotel@aqua-zdroj.pl
telefon: 539 973 875

Hotel Aqua Zdrój, 58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6,

Koszt noclegu i wyżywienia:
Pokój 3-osobowy – 260 zł (ze śniadaniem)

Pokój 2-osobowy – 200 zł (ze śniadaniem)

Opłaty za noclegi oraz wyżywienie będą płatne gotówką lub karta płatniczą bezpośredni w hotelu
(recepcja) w trakcie przyjmowania ekip.

Wyżywienie dostępne jest w miejscu zawodów –

restauracja Aqua Zdrój dla wszystkich uczestników turnieju

W przypadku otrzymania późniejszych zgłoszeń lub braku rezerwacji organizatorzy nie gwarantują
zakwaterowania.

Uwaga! Wszyscy goście hotelowi Aqua Zdroju będą mogli nieodpłatnie skorzystać z Parku
Wodnego.



9. Biuro zawodów

Aqua Zdrój Spółka z o.o.
58-304 Wałbrzych, ul. Ratuszowa 6
www.aqua-zdroj.pl
informacji udziela: Tomasz Durajczyk, tel. kom. 603 038 727

10. Nagrody

Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca w swoich kategoriach wiekowych w przedziale
1,2,3-4,5-8 otrzymają puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

11. Sprzęt sportowy

Zawody zostaną rozegrane na 16 stołach firmy Andro oraz piłeczki Tibhar 40+ *** SynTT NG
(białe, plastikowe). Obowiązuje obuwie sportowe o jasnych podeszwach.

Ze strony organizatora:

Tomasz Durajczyk
AQUA ZDRÓJ Wałbrzych

http://www.aqua-zdroj.pl/

