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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 : 

15 – 16.11.2014 r., Hala Sportowa „Omega”, ul. Harcerska 14a, Jastrzębie-Zdrój  / Woj. Śląskie /.  

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

 

 

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

W Grand Prix Polski Weteranów startuje dowolna liczba zawodników/czek, zgodnie z n/w kategoriami 
wiekowymi : 
-   40 – 49 lat (roczniki 1966 – 75) 
-   50 – 59 lat (roczniki 1956 – 65) 
-   60 – 64 lat (roczniki 1951 – 55) 
-   65 – 69 lat (roczniki 1946 – 50)  
-   70 – 74 lat (roczniki 1941 – 45) 
-   75 – 79 lat (roczniki 1936 – 40) 
-    powyżej 80 lat (rocznik 1935 i starsi) 

W turnieju GRAND PRIX Polski weteranów rozgrywa się wyłącznie gry pojedyncze w każdej kategorii 
wiekowej. W przypadku małej liczby uczestników/czek w danej kategorii wiekowej bezpośredni organizator 
zawodów może dopuścić do rywalizacji zawodników/czek z różnych kategorii wiekowych.  

5. System rozgrywania : 
 
GRAND PRIX Polski Weteranów rozgrywa się w każdej kategorii wiekowej zgodnie z Regulaminem Rozgrywek 
Weteranów PZTS. 

Wszystkie gry będą rozgrywane do trzech wygranych setów. 

6. Program zawodów : 

14.11.2014 r. / piątek / 

od godz. 13 00 –    przyjmowanie uczestników w biurze zaw. w hali „Omega” przy Harcerskiej 14 a 

godz. 16 00 – 21 00 –    możliwość treningu na stołach w hali „Omega”. 

15.11.2014 r. / sobota / 

godz. 845 – 9 10 –    uroczyste otwarcie 3 Grand Prix Polski Weteranów   

godz. 915 –    początek gier  

godz. 14 00 – 15 00 –    przerwa obiadowa 

godz. 15 10 – 19 45 –    c.d. gier 

godz. 20 30 –    WIECZÓR WETERANA 

16.11.2014 r. / niedziela / 

od godz. 9 00 –    turniej główny 

godz. 14 00 –    uroczyste zakończenie, dekoracja zwycięzców 

Turniej będzie rozgrywany na 16 stołach firm Andro i Donic, piłeczkami plastikowymi Andro *** /40 mm/. 

Szczegółowy program gier zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń do turnieju. 

7. Zgłoszenia : 
Do dnia 12.11.2014 r. ( środa ) do godz. 21 00 należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz                      
z potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 40,- zł. adres : 

e-mailowy : marek.przybylowicz@pzts.pl   , tel. kom. 607  922  249 
 

oraz jkts@poczta.wp.pl 
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8. Rezerwacja noclegów i wyżywienia :  
Rezerwacji noclegów i wyżywienia należy dokonać do dnia 07.11.2014 roku ( piątek ) na adres e-mailowy : 
jkts@poczta.wp.pl   na dołączonym druku karty rezerwacji noclegów i wyżywienia. 
O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.          Rezerwacja tylko poprzez organizatorów. 

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

9. Wpisowe, zakwaterowanie, wyżywienie : 

Wpisowe do 3 GPP Weteranów 40,00 zł od startującej osoby 

Koszt zakwaterowania Hotel „Dąbrówka” - 80,00 zł/dobę od osoby ( w cenie śniadanie ). 

Hotel „Omega” - 60,00 zł/dobę od osoby, 

Pozostałe hotele - 60,00 zł/dobę od osoby, 

Koszt całodziennego wyżywienia 60,00 zł od osoby  

(śniadanie 15 zł, obiad 30 zł. kolacja 15 zł.) 

Wpłata na WIECZÓR WETERANA 50,00 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 3 GPP Weteranów.  

W/w należności należy przelać na podane konto do dnia 07.11.2014 roku  ( piątek ), a wpłacone kwoty należy 
wyszczególnić w karcie rezerwacji noclegów i wyżywienia. 

Kwoty wpisane na formularzu zgłoszeniowym winne dotyczyć jednej osoby, a w uwagach 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 puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

11.  Biuro zawodów : 

Biuro zawodów czynne będzie w hali „Omega” od dnia 14.11.2014 roku od godz. 1300 do zakończenia   
zawodów. 

12. Otwarcie zawodów : 

Otwarcie zawodów poprzedzone zostanie zbiórką w korytarzu pod trybunami w dniu 15.11.2014 roku                   
o godz. 8 40.  Sędzia główny uformuje kolumnę zawodników i o godz. 8 45 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. 
 

 

          Prezes Honorowy        Prezes 
 

  Władysław Kwiecień     mgr inż. Roman Fajkus 
            


