I GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
KAT. A
W TENISIE STOŁOWYM

BANK
SPÓŁDZIELCZY

JASTRZĘBIE- ZDRÓJ
24 – 25.09.2011 r.
Jastrzębie Zdrój , 01.09. 2011 r.

Komunikat Organizacyjny Nr 004/2011/2012
1. Organizatorzy :
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
– Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach,
– Urząd Miasta w Jastrzębiu - Zdroju,
– Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - Zdroju.

2. Termin i miejsce :
24 – 25.09.2011 r., Hala Sportowa „Omega”, ul. Harcerska 14a, Jastrzębie Zdrój / Woj. Śląskie /.
3.

Cel rozgrywania :
Popularyzacja tenisa stołowego, udział jak największej ilości zawodników w wieku weterana
w aktywnym i czynnym Ŝyciu sportowym oraz zdobycie punktów do Ogólnopolskiego Rankingu
Weteranów we wszystkich kategoriach wiekowych.

4.

Uczestnictwo :
W Grand Prix Polski kat. A startuje dowolna liczba zawodników/czek, zgodnie z n/w kategoriami
wiekowymi :
40 – 49 lat (roczniki 1963 – 72)
50 – 59 lat (roczniki 1953 – 62)
60 – 64 lat (roczniki 1948 – 52)
65 – 69 lat (roczniki 1943 – 47)
70 – 74 lat (roczniki 1938 – 42)
75 – 79 lat (roczniki 1933 – 37)
powyŜej 80 lat (rocznik 1932 i starsi)
W turnieju GRAND PRIX Polski weteranów rozgrywa się wyłącznie gry pojedyncze w kaŜdej kategorii
wiekowej. W przypadku małej liczby uczestników/czek w danej kategorii wiekowej bezpośredni
organizator zawodów, w porozumieniu z Radą Weteranów, moŜe dopuścić do rywalizacji
zawodników/czek z róŜnych kategorii wiekowych.
Wniesienie powołanej wyŜej opłaty nie dotyczy zawodników/czek uczestniczących w GRAND PRIX
Polski Weteranów, kategorii A i B, których wyniki nie będą zaliczane do Ogólnopolskiego Rankingu
Weteranów.
Warunkiem udziału zawodnika w rozgrywkach indywidualnych weteranów jest :
- posiadanie licencji weterana,
- brak jakichkolwiek, zaległych zobowiązań finansowych w stosunku do Polskiego Związku
Tenisa Stołowego i WZTS,
- posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego,
- posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego (zapewnia je posiadanie licencji, w kosztach
której jest zawarte obowiązkowe ubezpieczenie),
- wpłacenie w określonym terminie wpisowego na konto podane przez organizatora i spełnienie
szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach
organizacyjnych zawodów.
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Prawo uczestnictwa w GRAND PRIX Polski Weteranów kategorii A i B posiadają równieŜ
zawodnicy/czki nie posiadający licencji zawodnika weterana, ale nie będą oni sklasyfikowani
w Ogólnopolskim Rankingu Weteranów.

5. System rozgrywania :
GRAND PRIX Polski Weteranów rozgrywa się w kaŜdej kategorii wiekowej zgodnie z Regulaminem
Rozgrywek Weteranów PZTS.
Obowiązuje rozstawienie na podstawie rankingu weteranów za sezon 2009/2010.
Wszystkie gry będą rozgrywane do trzech wygranych setów.
Zawodnicy z tego samego województwa i tej samej grupy nie powinni spotkać się w pierwszej rundzie
turnieju głównego lub pocieszenia.

6. Program zawodów :
23.09.2011 r. / piątek /
od godz. 13 00

–

przyjmowanie uczestników w biurze zaw. w hali „Omega” przy Harcerskiej 14 a

godz. 15 00 – 16 30

–

przyjmowanie w biurze zawodów zgłoszeń do XXXIX Międzynarodowego
Turnieju Tenisa Stołowego Weteranek i Weteranów „BARBÓRKA 2011”.

godz. 16 30 – 17 00

–

losowanie XXXIX Międzynarodowego Turnieju „Barbórka 2011”.

–

gry indywidualne w kategorii open XXXIX Międzynarodowego Turnieju
Weteranek i Weteranów „Barbórka 2011”.

–

odprawa techniczna i losowanie I GRAND PRIX Polski Weteranów w restauracji
hotelu „Omega” na I piętrze

–

uroczyste otwarcie I Grand Prix Polski Weteranów kat. A

–

wręczenie pucharów „Barbórka 2011”

–

początek gier

–

przerwa obiadowa

–

c.d. gier

–

towarzyskie spotkanie pokoleń

godz. 17

00

– 20

00

godz. 2100 - 2200

24.09.2011 r. / sobota /
godz. 845 – 9 10
godz. 9

15

godz. 14 00 – 15 00
godz. 15

20

godz. 20

30

– 20

00

25.09.2011 r. / niedziela /
od godz. 9 00
godz. 13

45

–

turniej główny

–

uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców

Turniej będzie rozgrywany na stołach firm Andro i Donic, piłeczki Andro *** /40 mm/.
Szczegółowy program gier zostanie podany po losowaniu.

7. Zgłoszenia :
Do dnia 14.09.2011 r. ( środa ) naleŜy przesłać pisemne zgłoszenia udziału na adres e-mailowy :
jkts@poczta.wp.pl lub tel./fax ( 32 ) 47-16-512 na dołączonym druku zgłoszeniowym.

8. Rezerwacja noclegów i wyŜywienia :
Rezerwacji noclegów i wyŜywienia naleŜy dokonać do dnia 14.09.2011 roku ( środa ) na adres
e-mailowy : jkts@poczta.wp.pl lub tel./fax ( 32 ) 47-16-512 na dołączonym druku zgłoszeniowym.
Telefon kontaktowy : tel. kom. 505-44-7654 (Fajkus Roman ).
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9. Wpisowe, zakwaterowanie, wyŜywienie :
Wpisowe do I GRAND PRIX Polski Weteranów

30,00 zł od startującej osoby

Wpisowe do XXXIX Międzynarodowego Turnieju
„BARBÓRKA 2011”

10,00 zł od startującej osoby

Koszt zakwaterowania

55,00 zł/dobę od osoby

Koszt całodziennego wyŜywienia

50,00 zł od osoby
(śniadanie 13 zł, obiad 24 zł. kolacja 13 zł.)

Wpłata na towarzyskie spotkanie pokoleń

35,00 zł. od osoby

Konto JKTS Jastrzębie :
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 I GRAND PRIX Polski
Weteranów, Turniej „BARBÓRKA 2011” .
W/w naleŜności naleŜy przelać na podane konto do dnia 14.09.2011 roku ( środa ), a wpłacone kwoty naleŜy
wyszczególnić w formularzu zgłoszeniowym.
Kwoty wpisane na formularzu zgłoszeniowym winne dotyczyć jednej osoby, a w uwagach proszę zaznaczyć
z kim ewentualnie naleŜy kogo zakwaterować.
Koszty dojazdów, zamówionych noclegów, wyŜywienia, wpisowego ponoszą zawodnicy lub ich kluby,
natomiast pozostałe koszty pokrywa Organizator.

10. Nagrody :
Najlepsi otrzymają puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. Biuro zawodów :
Biuro zawodów czynne będzie w hali „Omega” od dnia 23.09.2011 roku od godz. 1300 do zakończenia
zawodów.

12. Otwarcie zawodów :
Otwarcie zawodów poprzedzone zostanie zbiórką w korytarzu pod trybunami w dniu 24.09.2011 roku
o godz. 8 40. Sędzia główny uformuje kolumnę zawodników i o godz. 8 45 wprowadzi uczestników na
halę do uroczystego otwarcia.

Za Organizatorów.

Prezes Honorowy

Prezes

Władysław Kwiecień

mgr inŜ. Roman Fajkus
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO I GRAND PRIX WETERANÓW
i „BARBÓRKA 2011” w Jastrzębiu Zdroju
e-mail : jkts@poczta.wp.pl

lub tel./fax : ( 32 ) 47-16-512

Zgłaszam udział w :
Kategoria wiekowa

I GRAND PRIX
WETERANÓW

„BARBÓRKA
2011”

Wpisać poniŜej

Wpisać poniŜej

TAK

TAK

Nazwisko i imię
Data urodzenia
Miasto
Województwo
Jednocześnie rezerwuję noclegi w Hotelu :
Nazwa hotelu

Wpisz słowo

Doba

Doba

23/24
WRZEŚNIA

24/25
WRZEŚNIA

K

K

TAK
Hotel „Omega”
Hotel „Czarny Rycerz”
Hotel „Diament”

Kobiety lub męŜczyźni

M

M

Ilość

oraz wyŜywienie w Restauracji w/g załączonego zestawienia.
DZIEŃ

PIĄTEK

RODZAJ POSIŁKU

O

K

SOBOTA
Ś

O

NIEDZIELA
K

Ś

O

ILOŚĆ POSIŁKÓW
oraz potwierdzam dokonanie przelewu n/w płatności :
NAZWA PŁATNOŚCI

Kwota w ( zł. )

Ewentualne uwagi rezerwujących :

WPISOWE I GRAND PRIX
WETERANOW
WPISOWE „BARBÓRKA 2011”
WYśYWIENIE
HOTEL
TOW. SPOT. POKOLEŃ
RAZEM
Organizatorzy dokonają podziału na hotele wg posiadanych ilości miejsc i powyŜszego formularza.
W celu łatwiejszej weryfikacji wpłat proszę zabrać z sobą potwierdzenie przelewu.
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