81 INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
SENIOREK I SENIORÓW W TENISIE STOŁOWYM
Ostróda, 1-3 marca 2013 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie,
- Urząd Miasta Ostróda,
- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie,
- MLKS „OSTRÓDZIANKA” Ostróda.
2. Cel:
Wyłonienie Mistrzów Polski w kategorii Seniorek i Seniorów w grach pojedynczych,
podwójnych i mieszanych.
3. Miejsce rozgrywek:
- Hala Sportowo-Widowiskowa Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Ostródzie, ul.
Kościuszki 22A

4. Uczestnictwo:
Prawo uczestnictwa w Mistrzostwach posiada: 48 zawodniczek i 48 zawodników według
klucza:
- 30 kolejnych zawodniczek i zawodników z listy rankingowej PZTS po III OTK,
- 2 zawodniczki i 2 zawodników z limitu PZTS,
- 16 najlepszych zawodniczek i zawodników po 1 z każdego województwa.

5. System rozgrywek:
Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS. Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach firmy
ANDRO (niebieskie), piłeczkami ANDRO*** (białe).
6. Zgłoszenia do Mistrzostw:
- zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej; wypełnioną kartę
zgłoszeniową wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego w wysokości 120 zł:
MLKS OSTRÓDZIANKA
14-100 OSTRÓDA
Nr konta 14 1020 3613 0000 6102 0029 7275
Dopisek: Wpisowe MP
należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:
środa 27 lutego 2013 roku - godz. 21:00
na adres e-mailowy: marek.przybylowicz@pzts.pl
7. Ramowy program Mistrzostw:
- czwartek 28 lutego 2013 roku w godz. 18:00 - 21:00 - możliwość treningu,
- czwartek 28 lutego 2013 roku godz. 21:00 - konferencja techniczna i losowanie turnieju
gier pojedynczych (sala konferencyjna Hotel PLATINUM),
- piątek 1 marca 2013 roku godz. 9:00 - rozpoczęcie Mistrzostw,
- piątek 1 marca 2013 roku godz. 12:00 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń do turnieju
gier podwójnych i mieszanych.
Szczegółowy program Mistrzostw zostanie umieszczony na stronie internetowej PZTS
i dostarczony wszystkim uczestnikom po przyjeździe na zawody.
8. Biuro zawodów:
- w dniu 28 lutego 2013 roku (czwartek) od godz. 16:00 Biuro Zawodów zlokalizowane
będzie w Hotelu PLATINUM, ul. Wyszyńskiego 11A (przy stadionie miejskim),
- w dniach 1-3 marca 2013 roku Biuro Zawodów mieścić się będzie w Hali Sportowo Widowiskowej przy ul. Kościuszki 22A.
9. Zakwaterowanie i wyżywienie:
- zgłoszenia rezerwacji noclegów oraz wyżywienia należy przesłać:
do dnia 25 lutego 2013 roku na adres e-mailowy: tadeuszczyczel@wp.pl
Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc noclegowych i wyżywienia w nowych
ekskluzywnych hotelach.
Płatności za noclegi i wyżywienie należy dokonywać na konto:
CONDOHOTELS MANAGEMENT Sp. z o.o.
14-100 OSTRÓDA
NR konta 59 8300 0009 0071 2065 2000 0010
Dopisek: Mistrzostwa Polski
Osoby odpowiedzialne za wyżywienie i zakwaterowanie:
Ewa CZYCZEL - telefon komórkowy: 602 307 019,
Tadeusz CZYCZEL - telefon komórkowy: 668 140 057.

Hotele:
- Hotel PLATINUM, ul. Wyszyńskiego 11A (ok. 150 m od miejsca zawodów)
osobodzień (nocleg i wyżywienie): 180 zł
liczba miejsc: 100
www.hotelplatinum.pl
- Rezydencja WILLA PORT, ul. Mickiewicza 23 (ok. 800 m od miejsca zawodów)
osobodzień (noclegi, wyżywienie w Hotelu PLATINUM): 180 zł
liczba miejsc: 100
Rezerwacja wg kolejności wpływających zgłoszeń.
10. Nagrody:
- za miejsca I-IV puchary, medale oraz nagrody pieniężne.
11. Sprawy finansowe:
- koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy,
- koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy; wpisowe do Mistrzostw wynosi 120 zł od
zawodniczki i zawodnika; kaucja za numer startowy: 20 zł.

ZA ORGANIZATORÓW

Tadeusz CZYCZEL
tel. kom. 668 140 057

