OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
VIII MEMORIAŁ JANA BŁASZCZAKA
KRAKÓW, 27-28.08.2011
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Klub Sportowy Bronowianka Kraków.

2. Sponsorzy zawodów
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Real-Construct Kraków,
Cezal Wrocław,
Vinotti Furniture Kraków.

3. Patroni medialni
Portal internetowy e-pingpong.pl.

4. Cel
Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego, integrowanie środowiska,
Uczczenie pamięci śp. Jana Błaszczaka, wieloletniego Prezesa KOZTS.

5. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 27-28.08.2011 r. w Centrum Sportu Bronowianka, ul. Zarzecze 124A (wjazd
od ul. Wiedeńskiej) w Krakowie.

6. Uczestnictwo
W zawodach mogą brać wszyscy chętni (z Polski i zagranicy), zrzeszeni i niezrzeszeni w federacjach
krajowych. Uczestnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
oraz ważnego badania lekarskiego oraz przepisowego sprzętu i stroju sportowego.

7. System rozgrywania zawodów
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach Open i amatorskiej, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
kategoria Open kobiet – bez ograniczeń;
kategoria Open mężczyzn – bez ograniczeń;
kategoria amatorska mężczyzn – dla nieposiadających licencji w sezonie 10/11 i 11/12 albo
posiadających licencję i ukończone 50 lat albo młodzików.
Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie co najmniej ośmiu uczestników. Turnieje zostaną rozegrane
systemem mieszanym: kwalifikacje w grupach, po czym turniej główny systemem pucharowym, z grami o 3.
miejsca. Wszystkie gry do trzech wygranych setów (poza finałem – do czterech). Każdy zawodnik rozegra
minimum 3 gry.
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8. Program zawodów
27 sierpnia (sobota)
800
losowanie,
00
9
początek kwalifikacji,
po południu
początek turnieju głównego;
28 sierpnia (niedziela)
900
ciąg dalszy turnieju głównego,
00
finały,
11
00
12
ceremonia dekoracji.
Szczegółowy program zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Podczas ceremonii dekoracji
obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa.

9. Zgłoszenia, rezerwacja noclegów i wyżywienia
Pisemne zgłoszenia wraz z danymi do faktury wyłącznie na wypełnionym elektronicznie formularzu
zgłoszeniowym należy przesłać na adres e-mail memorial@kozts.pl. Termin zgłoszeń: 19.08.2011 r. Po tym
terminie i bez zgłoszenia zawodnicy nie będą dopuszczeni do turnieju. Pierwszeństwo w noclegach
w miejscu zawodów mają zawodnicy rezerwujący nocleg na dwie doby. Pokoje należy opuścić do godziny
13:00.
Należność za wpisowe, noclegi oraz wyżywienie płatna przelewem na konto: Bank Pocztowy 31 1320 1465
2897 8431 2000 0001 (Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 30-134 Kraków ul. Zarzecze 124A).
Prosimy o zabranie ze sobą potwierdzenia zapłaty.

10. Koszt wpisowego, zakwaterowania i wyżywienia
Wpisowe: 25 zł za udział w turnieju Open bądź amatorskim, 35 zł za udział w obu turniejach.
Koszty noclegów:
hotel Olimpia (w miejscu zawodów) - 60 zł (pokoje 3-4 osobowe z łazienką),
hotel w okolicy (600-800 m od hali) - 70 zł (pokoje 2 osobowe z łazienką).
Koszty wyżywienia (restauracja Olimpia w miejscu zawodów):
śniadanie
12 zł,
obiad
22 zł,
kolacja
14 zł.
Zapewniamy wyżywienie od kolacji w dniu 26.08.2011 r. (piątek) do obiadu 28.08.2011 r. (niedziela). Przez
całe czas trwania zawodów przy hali sportowej czynna będzie restauracja. Koszty dojazdu, noclegów,
wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty pokrywa Organizator.

11. Biuro zawodów
Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które zlokalizowane będzie w miejscu rozgrywania zawodów w
Centrum Sportu Bronowianka. Biuro czynne będzie od dnia 26.08.2011 r. od godz. 1500 do zakończenia
zawodów. Będzie tu można odebrać bloczki na wyżywienie oraz skierowania na noclegi.
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12. Nagrody pieniężne:
Pula nagród: 10 000 zł. Wysokość nagród za poszczególne miejsca w kwotach netto:
Open
Open
amatorska
kobiet mężczyzn mężczyzn
1. 1 500
2 000
500
2.
750
1 000
300
3.
350
500
100
4.
200
300
50
5.-8.
80
100
W turniejach puchary za miejsca 1.-4., dyplomy za miejsca 1.-8. W turnieju amatorskim mężczyzn puchary
za miejsca 1.-4., dyplomy za miejsca 1.-8.

13. Sprzęt sportowy
Stoły Andro, piłeczki wyczynowe Andro ***.

Za organizatorów
Kazimierz Skrzypek
Prezes
Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
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