3 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KWALIFIKACYJNY SENIOREK i SENIORÓW
POD PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY
CZĘSTOCHOWA 01-03.02.2013

Komunikat organizacyjny
Organizatorzy:
Polski Związek Tenisa Stołowego
Urząd Miasta Częstochowy
Klub Uczelniany AZS AJD Częstochowa

Miejsce turnieju:
Akademickie Centrum Sportowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 6

Uczestnictwo:
Zawodniczki/zawodnicy uprawnieni do udziału w III OTK zgodnie z regulaminem PZTS.
Wymagane jest posiadanie licencje okresowej na sezon 2012/2013 oraz aktualne lekarskie.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem PZTS (system grupowo-pucharowy).

Ramowy program turnieju:
30.01.2013 (środa)
godz. 21.00 - ostateczny termin zgłaszania zawodników/czek wyłącznie za pomocą karty
zgłoszeniowej
31.01.2013 (czwartek)
w godz. 09:00-12:00 - ostatnie zmiany na listach startowych związane wyłącznie z uzupełnieniem
ewentualnych wolnych miejsc
godz. 12:00 - losowanie turniejów kwalifikacyjnych prowadzone przez Sędziego Głównego Pana
Andrzeja MOCZKO i Zastępcę Sędziego Głównego Pana Stefana KOSTURA
godz. 15:00 - publikacja na stronie internetowej PZTS tabel turniejów kwalifikacyjnych
od godz. 18.00 - opłata startowa (wpisowe, nocleg i wyżywienie) w hali ACS ul. Zbierskiego 6
godz. 19.00-21.00 - możliwość treningu w hali ACS
godz. 20.30 - odprawa techniczna przed turniejem kwalifikacyjnym w sali konferencyjnej I piętro
w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej, Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64

1.02.2013 (piątek)
godz. 09.00 - turnieju kwalifikacyjny w grupach
godz. 17.00 - pucharowy turniej kwalifikacyjny
godz. 20.30 - odprawa techniczna przed turniejem głównym
2.02.2013 (sobota)
godz. 09.00 - turniej główny gry grupowe seniorek
godz. 10.50 - turniej główny gry grupowe seniorów
godz. 18.35 - turniej główny pucharowy
godz. 20.00 - losowanie turnieju finałowego w hali
3.02.2013 (niedziela)
godz. 09.00 - turniej finałowy gry seniorek
godz. 09.40 - turniej finałowy gry seniorów
godz. 14.15 - zakończenie turnieju
Szczegółowy program zostanie podany podczas odprawy technicznej.
Turniej zostanie rozegrany na stołach firmy Butterfly Europa 25, piłeczkami Butterfly*** (białe)

Zgłoszenia do turnieju:
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

środa 30 stycznia 2013 roku - godz. 21:00
na adres e-mailowy: marek.przybylowicz@pzts.pl
Rezerwacja noclegów i wyżywienia:

do poniedziałku 28 stycznia 2013 roku (termin ostateczny)
na adres e-mailowy: wieslawpieta@wp.pl
Zakwaterowanie, wyżywienie:
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ul. Sabinowska 62/64 (3 km od
hali ACS)
Nocleg - 60 zł od osoby,
Wyżywienie - śniadanie ( 7.00-9.00) i kolacja ( 19.00-20.30) po 15 zł, obiad (13.00-15.45) - 20 zł
Wpisowe - 50 zł od startującej osoby
Koszty dojazdów, zamówionych noclegów i wyżywienia, wpisowego ponoszą osoby (kluby)
startujące w turnieju, natomiast pozostałe koszty pokrywa organizator.

Za organizatorów
dr Wiesław Pięta

