
      
 

 
 

  
 

   
  

 

     
    

 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 
W TENISIE STOŁOWYM 

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 7-9 CZERWCA 2019 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy: 
–  Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

–  Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach, 

–  Urząd Marszałkowski 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: 

07-09.06.2019, Hala Sportowa „Omega”, ul. Harcerska 14A, Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie).  

Wjazd do Jastrzębia-Zdroju autostradą A1, kierunek Ostrava, Gorzyczki. 

 

3. Cel rozgrywania:  

–  wyłonienie Mistrzów Polski Weteranów w grach pojedynczych, podwójnych, mieszanych w 

poszczególnych kategoriach wiekowych, 

–  przedłużenie żywotności i aktywności dawnych mistrzów celuloidowej i plastikowej piłeczki, a także 

spotkanie pokoleń wielu zawodniczek i zawodników tenisa stołowego, 

–  promocja Województwa Śląskiego, 

–  promocja Miasta Jastrzębie-Zdrój, 

–  popularyzacja tenisa stołowego.  
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4. Uczestnictwo: 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w następujących kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:  

40 – 49 lat (roczniki 1970 – 79) 

50 – 59 lat (roczniki 1960 – 69) 

60 – 64 lat (roczniki 1955 – 59) 

65 – 69 lat (roczniki 1950 – 54)  

70 – 74 lat (roczniki 1945 – 49) 

75 – 79 lat (roczniki 1940 – 44) 

powyżej 80 lat (rocznik 1939 i starsi) 

Zgodnie z Rozdziałem 7 Regulaminu rozgrywek PZTS. 

5. System rozgrywania: 

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem rozgrywek PZTS punkt 7.9. Warunkiem rozegrania 

konkurencji w danej kategorii wiekowej jest udział co najmniej 4 zawodniczek, 4 zawodników lub 4 par. 

6. Program zawodów: 

06.06.2019 /czwartek/ 
od godz. 15 00 przyjmowanie uczestników w biurze zaw. w hali „Omega” przy Harcerskiej 14A 
godz. 1600 – 20 00 możliwość treningu w hali „Omega” 

07.06.2019 /piątek/ 
godz. 845 – 9 30 

 

 

uroczyste otwarcie Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów.  

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

godz. 930 – 9 50 ceremonia dekoracji zwycięzców Klasyfikacji Generalnej Weteranów 

od godz. 10 00 rozpoczęcie gier  

godz. 13 30 – 14 30 przerwa obiadowa 

godz. 14 30 – 19 00 c.d. gier  

godz. 20 00 Gorący Wieczór Weterana 

08.06.2019 /sobota/ 
od godz. 9 00 kontynuacja gier 

godz. 13 30 – 14 30 przerwa obiadowa 

od godz. 14 30 – 20 30 c.d. gier  

09.06.2019 /niedziela/ 
od godz. 9 00 – 14 00 półfinały oraz finały gier pojedynczych, podwójnych, mieszanych 

godz. 14 20  uroczyste zakończenie, ceremonia dekoracji zwycięzców 
Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych zawodników 

obowiązkowa. 

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

Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie PZTS. 

7. Zgłoszenia, wpisowe: 

Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres wr@pzts.pl w terminie 4 czerwca 2019 roku do godz. 18:00. 

Wpłata wpisowego na konto Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego, ul. Harcerska 14A, 44-335 Jastrzębie-

Zdrój. 

Bank Spółdzielczy 29 8470 0001 2001 0000 0840 0001 
Kwota wpisowego 70 zł. Dane do faktury za wpisowe można przesłać na adres jkts@poczta.wp.pl. 
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8. Rezerwacja noclegów i wyżywienia:  

Organizatorzy pomogą znaleźć noclegi tym uczestnikom, którzy jeszcze ich nie mają. W tym celu należy do 

dnia 02.06.2019 roku (niedziela) przesłać kartę rezerwacji noclegów na adres e-mailowy: jkts@poczta.wp.pl  

 

Rezerwacji wyżywienia należy dokonać do dnia 02.06.2019 roku (niedziela) na adres e-mailowy: 

jkts@poczta.wp.pl na dołączonym druku karty rezerwacji wyżywienia. 

 

Zapewniamy obiady i kolacje na miejscu w hali „Omega” od czwartku do niedzieli włącznie.  

Śniadania w cenie hotelu. 

Telefon kontaktowy: tel. kom. 505-44-7654 (Fajkus Roman). 

9. Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz Gorącego Wieczoru Weterana: 
Koszt zakwaterowania 85,00 zł/dobę od osoby (w cenie śniadanie). 

Hotel „Omega” w modernizacji, bez możliwości kwaterunku.  
Koszt wyżywienia Obiad 22,00 zł 

Kolacja 16,00 zł 
Obiad i kolacja podane zostaną na hali „Omega”. 

Zapewniamy wyżywienie od kolacji w czwartek do obiadu w niedzielę.  
Wpłata na Gorący Wieczór 

Weterana 

50,00 zł. od osoby 

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, miejscowości oraz wpisowe, nocleg, wyżywienie, Wieczór 

Weterana.  

W uwagach karty rezerwacji noclegów i wyżywienia 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:  

 Najlepsi otrzymają medale, puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 W grach pojedynczych za miejsca 1,2 i 3-4 puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 W grach podwójnych i mieszanych za miejsca 1,2, 3-4 medale, nagrody rzeczowe, dyplomy. 

11.  Biuro zawodów: 

Biuro zawodów czynne będzie w hali „Omega” od dnia 06.06.2019 roku od godz. 1400 do zakończenia 

zawodów. 

12. Otwarcie zawodów: 

Otwarcie zawodów poprzedzone zostanie zbiórką w korytarzu pod trybunami w dniu 07.06.2019 roku   o godz. 

845. Sędzia główny uformuje kolumnę zawodników i o godz. 850 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 


