6 GRAND PRIX POLSKI WETERANÓW
OŻAROWICE (woj. śląskie), 15-17.02.2013

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Urząd Gminy Ożarowice
- Akademia Tenisa Stołowego „HALEX” w Świerklańcu
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
- Urząd Gminy w Świerklańcu
- Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
- Hotel DeSilva Inn Katowice Airport w Pyrzowicach

www.bip.ozarowice.pl
www.halex.pl
www.pzts.pl
www.swierklaniec.pl
www.slzts.pl
www.desilva.pl

2. Termin i miejsce :
15-17.02.2013 roku - Hala Sportowa Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10

3. Cel rozgrywania :
- promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej
- popularyzacja tenisa stołowego
- promocja gminy Ożarowice i Świerklaniec

4. Uczestnictwo i sposób rozgrywania:
6 Turniej z cyklu Grand Prix Polski Weteranów w Ożarowicach rozgrywany będzie zgodnie z Regulaminem
Rozgrywek Weteranów na sezon 2012/2013.

5. Ogólny program zawodów :
13 lutego 2013 roku (środa):
zamknięcie list startowych i rozpoczęcie przez Sędziego Głównego zawodów
losowania grup turniejów eliminacyjnych we wszystkich kategoriach
wiekowych
opublikowanie na stronie www.agamar.pl/ts tabel turniejowych wraz ze
szczegółowym harmonogramem turniejów eliminacyjnych

godz. 21:00

godz. 24:00

15 lutego 2013 roku (piątek):
od godz. 16:00
godz. 18:00

zakwaterowanie w hotelu De Silva Inn w Pyrzowicach, ul. Równoległa 2
(900 m od lotniska Katowice-Pyrzowice)
Turniej o Puchar Wójta Gminy w Ożarowicach „NA FORY” (od 1-6 punktów)

16 lutego 2013 roku (sobota):
godz. 07:00 - 10:00
od godz. 09:00
godz. 13:00
godz. 13:30 - 14:30
godz. 15:00 - 19:00
godz. 20:00

śniadanie w Hotelu De Silva Inn (w cenie pokoju)
turnieje eliminacyjne we wszystkich kategoriach wiekowych zgodnie ze
szczegółowym harmonogramem turniejów eliminacyjnych
uroczyste otwarcie
obiad na terenie Hali (cena 18 zł)
turnieje główne i pocieszenia we wszystkich kategoriach wiekowych
uroczysta kolacja połączona z Wieczorem Weterana i wieczorkiem
tanecznym w Sali Bankietowej Hotelu DeSilva Inn - parter, koło recepcji (cena
30 zł płatna do dnia 13 lutego 2013 roku)

17 lutego 2013 roku (niedziela):
godz. 07:00 - 10:00
godz. 09:00
godz. 14:00
godz. 14:30-15:30

śniadanie w Hotelu DeSilva Inn (w cenie pokoju)
gry półfinałowe i finałowe oraz gry pokazowe
ceremonia zamknięcia i wręczenie nagród
obiad na terenie Hali (cena 18 zł)

6. Zgłoszenia :
Wypełnioną kartę zgłoszeniową WRAZ z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego w wysokości
30 zł należy przesłać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 13 lutego 2013 roku do godz. 21:00 na
adres e-mailowy:

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek PZTS Marek PRZYBYŁOWICZ
e-mail: agamar@agamar.pl , tel. 607 922 249.

7. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Rezerwacja miejsc hotelowych we własnym zakresie w luksusowym Hotelu De Silva Inn w
NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 13 lutego 2013 roku do godz. 21:00:

HOTEL DE SILVA INN KATOWICE AIRPORT
ul. Równoległa 2, 42-625 Pyrzowice, tel.: +48 32 393 88 88, fax: +48 32 393 88 01

e-mail: katowice@desilva.pl www.desilva.pl
W luksusowym Hotelu De Silva Inn na hasło: HALEX miejsca hotelowe po promocyjnych cenach:
- pokój jednoosobowy ze śniadaniem
- 90 zł / osoba
- pokój dwuosobowy ze śniadaniem
- 130 zł / 2 osoby, czyli 65 zł / osoba
Przy zamawianiu hotelu proszę podać, czy będziecie Państwo uczestniczyć w Wieczorze Weterana.
Obiady na terenie hali w cenie 18 zł.
Uroczysta kolacja połączona z Wieczorem Weterana i wieczorkiem tanecznym odbędzie się w sobotę
16 lutego 2013 roku o godz. 20:00 w Sali Bankietowej Hotelu De Silva Inn (parter, koło recepcji) w cenie
30 zł płatna do 13 lutego 2013 roku.

8. Sprawy finansowe:
Opłatę wpisowego w wysokości 30 zł oraz opłatę za Wieczór Weterana w wysokości 30 zł należy
uiścić w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 13 lutego 2013 roku do godz. 21:00 na rachunek
bankowy:

PPHU „HALEX” Adam HNYDA
ING Bank Śląski nr konta: 84 1050 1621 1000 0022 3289 5611

9. Nagrody:
- wszyscy uczestnicy otrzymają „Dyplom Gratulacyjny” – podziękowanie od Organizatorów za
udział w 6 Grand Prix Polski Weteranów w Ożarowicach,
- 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy w każdej kategorii otrzymają puchary, medale, dyplomy i
nagrody rzeczowe.

10. Atrakcje Turnieju:
- Mistrz Polski Seniorów w grze podwójnej i wicemistrz Polski Seniorów w roku 2010 Jarosław
Tomicki rozegra po dwa sety z każdym zwycięzcą kategorii wiekowej,
- gry pokazowe z udziałem zawodników klubu Superligi ARMADA SILESIA Miechowice odbędą się
17 lutego 2013 roku po zakończeniu gier finałowych,
- obiad na terenie Hali po godzinie 14:00

Główny Organizator:
Akademia Tenisa Stołowego
"HALEX"
Adam HNYDA
tel. kom. 605 732 860
e-mail: ats@halex.pl

