
 

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE 
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 

KRAKÓW, 9-12 MAJA 2013 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
� Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

� Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie, 

� Klub Sportowy „Bronowianka” w Krakowie. 

2. Sponsorzy 
� „Aga Sport” w Gliwicach, 

� „Inters.pl” w Krakowie, 

� Hotel „Ibis Kraków Bronowice” w Krakowie, 

� Hotel „Olimpia” w Krakowie. 

3. Patronat honorowy 
Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, 

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. 

4. Patronat medialny 
� Radio Kraków, 

� Portal sportowy „Sportowetempo.pl”. 

5. Cel 
Wyłonienie najlepszych drużyn i zawodników w kraju w kategoriach juniorów i juniorek. 

6. Termin i miejsce 
Turniej odbędzie się w dniach 9-12 maja 2013 roku w Centrum Sportu „Bronowianka”, 30-134 Kraków, 

ul. Zarzecze 124A (wjazd od ul. Wiedeńskiej). 

7. Uczestnictwo 
� Po 32 zawodników i zawodniczki uprawnionych do udziału zgodnie z Regulaminem PZTS. W grze 

podwójnej i mieszanej mogą wystąpić tylko zawodnicy uprawnieni do gry pojedynczej. 

� Po 16 drużyn juniorów i juniorek uprawnionych do udziału zgodnie z Regulaminu PZTS. 

� Wymagane jest posiadanie licencji okresowej, ważnego badania lekarskiego, ubezpieczenia NNW oraz 

stroju i sprzętu sportowego zgodnego z obowiązującymi przepisami (zgodnie z komunikatem nr 

16/2012/2013 Wydziału Rozgrywek PZTS z dnia 17 kwietnia 2013 roku), w tym jednakowych koszulek 

przez zawodników z tego samego klubu w grze podwójnej i mieszanej. 

8. System rozgrywania 
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem PZTS. Turniej gry pojedynczej odbywa się systemem 

bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia, turniej gry podwójnej i mieszanej odbywa się systemem 

bezpośredniej eliminacji. Turniej drużynowy rozgrywa się systemem mieszanym (grupowo-pucharowym). 



 

Losowanie w turnieju indywidualnym na podstawie listy rankingowej po III OTK/WTK (lub sumy punktów 

zawodników w turnieju gry podwójnej i mieszanej). Rozstawienie w turnieju drużynowym zgodnie 

z rankingiem drużyn. 

9. Program 
7 maja (wtorek) 

21
00

  ostateczny termin zgłoszeń; 

8 maja (środa) 

15
00

  otwarcie biura zawodów, 

18
00

-21
00

 możliwość treningu w małej hali, 

21
00

  odprawa techniczna – restauracja; 

9 maja (czwartek) 

8
30

  początek turnieju drużynowego, 

15
00

  ceremonia uroczystego otwarcia zawodów; 

10 maja (piątek) 

9
00

  początek turnieju gry pojedynczej, 

16
15

  finały i gry o trzecie miejsca turnieju drużynowego, 

18
00

  ceremonia dekoracji turnieju drużynowego; 

11 maja (sobota) 

9
00

  początek turnieju gry podwójnej i mieszanej; 

12 maja (niedziela) 

9
00

  półfinały gry pojedynczej oraz wszystkie finały, 

13
00

  ceremonia dekoracji turnieju indywidualnego i zakończenie zawodów. 

Szczegółowy program zawodów podany zostanie podczas odprawy technicznej. 

10. Ceremonia uroczystego otwarcia i dekoracji 
Podczas otwarcia zawodów obecność zawodników i trenerów obowiązkowa. Zbiórka przed otwarciem pod 

trybunami o godz. 14
50

. Podczas ceremonii dekoracji obecność dekorowanych drużyn i zawodników 

obowiązkowa. 

11. Zgłoszenia, rezerwacja noclegów i wyżywienia 
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej którą wraz z potwierdzeniem dokonania 

opłaty wpisowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 7 maja 2013 godz. 21:00 na adresy e-mail 

marek.przybylowicz@pzts.pl oraz mpj@kozts.pl. 

Termin zamówienia noclegów i wyżywienia, które również należy zamieścić na elektronicznej karcie 

zgłoszeniowej (wraz z danymi do faktury), upływa 1 maja 2013. Po tym terminie Organizator nie gwarantuje 

noclegów. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zamówionych noclegach. Prosimy 

o podanie informacji, czy zawodnicy mogą być zakwaterowani w jednym pokoju z opiekunami. 

Należność za zamówienie po otrzymaniu potwierdzenia należy wpłacić na konto Krakowskiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego: Bank Pocztowy 31 1320 1465 2897 8431 2000 0001 (30-134 Kraków, ul. Zarzecze 

124A). Prosimy o zabranie na zawody potwierdzenia wpłaty. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po 

dokonaniu przedpłaty. 

12. Koszt noclegów i wyżywienia 
Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty pokrywa 

Organizator. 

Wpisowe: 40 zł od zawodnika w turnieju indywidualnym, 30 zł od drużyny. 

Numery startowe: za numery startowe, obowiązkowe w turnieju indywidualnym, pobierana jest kaucja 20 zł. 



 

Noclegi: 

� hotel „Olimpia” (w miejscu zawodów) – 60 zł za osobę (pokoje 3-4 osobowe z łazienką), 

� hotel „Ibis Kraków Bronowice” (1,5 km) – 65 zł za osobę (pokoje 2 osobowe z łazienką). 

Wyżywienie: restauracja hotelu „Olimpia” (w miejscu zawodów): 

� śniadanie 13 zł, 

� obiad  22 zł, 

� kolacja  15 zł. 

Zapewniamy wyżywienie od kolacji w dniu 08.05.2013 (środa) do obiadu w dniu 12.05.2013 (niedziela). Przez 

całe czas trwania zawodów przy hali sportowej czynna będzie restauracja. 

13. Biuro zawodów 
Uczestnicy zgłaszają się do biura zawodów, które zlokalizowane będzie na I piętrze (nad wejściem głównym) 

w Centrum Sportu „Bronowianka”. W biurze można odebrać skierowania na noclegi oraz bloczki na posiłki 

oraz wykupić dodatkowe wyżywienie. Biuro czynne będzie przez całe zawody. 

14. Nagrody 
W grze pojedynczej za miejsca 1-4 puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe, za miejsca 5-8 dyplomy. 

W grze podwójnej i mieszanej za miejsca 1-4 puchary, medale i dyplomy. W turnieju drużynowym za miejsca 

1-4 puchary i dyplomy, a dla zawodników drużyn medale, za miejsca 5-8 dyplomy. 

15. Sprzęt sportowy 
Stoły Andro, piłeczki Andro ***. 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

Za Organizatorów, 

Kazimierz Skrzypek 
Prezes 

Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 


