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Brzeg Dolny, 4 marca 2009 
 

Komunikat organizacyjny  
 

1.    Organizatorzy 
- Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 
-   Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu  
- Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym  
- Sekcja tenisa stołowego MKS "Rokita" w Brzegu Dolnym 
 

2. Biuro zawodów:   
Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" 

56-120 Brzeg Dolny   ul. Wilcza 8 
telefon  0-71-380-80-36, fax 0-71-380-80-68 

           Biuro zawodów czynne będzie w dniu 2.04.2009 od godziny 15.00 
w Hotelu Kompleksu "Rokita" ul. Wilcza 8  

i tam mają zgłaszać się wszyscy uczestnicy zawodów. 
 

                  Informacji o turnieju udziela i zgłoszenia przyjmuje:  Władysław Chrabąszcz 
  telefony: domowy 0-71-319-50-12,  komórkowy: 0-693-724-037 

 e-mail:  wladyslaw.chrabaszcz@pzts.pl  
  

3.    Miejsce zakwaterowania i wyŜywienia  
Hotel „Rokita”  Brzeg Dolny ul. Wilcza 8  - przy hali 
Hotel OSiR-u Wołów ul. Trzebnicka 6 - 6 km od hali  

 - rezerwacja według wpływających zgłoszeń 
WyŜywienie w restauracji „Grappa ” (przy hotelu "Rokita") - po wcześniejszej rezerwacji - 

od kolacji w dniu 2 do obiadu w dniu 5 kwietnia 2009.  
Rezerwacja miejsc noclegowych w hotelach oraz wyŜywienia wyłącznie u organizatora 

MMP. 
 

4. Miejsce rozgrywek  
Hala Kompleksu Hotelowo-Sportowego "Rokita" 

Brzeg Dolny   ul.  Wilcza 8. 
Stoły firmy Andro  (niebieskie) - 8 stołów,   Piłeczki Andro  ***  (białe) 

 

5.      Uczestnictwo  
 Seniorzy i seniorki, w wieku młodzieŜowca (urodzeni w latach 1988, 1989 i 1990), którzy 

zakwalifikują się do mistrzostw zgodnie z Regulaminem PZTS (po szesnaście najlepszych kobiet i 
męŜczyzn w wieku młodzieŜowca z listy rankingowej po III OTK seniorów oraz z kaŜdego 
województwa po 2 zawodników i 2 zawodniczki).      

    KaŜdy zawodnik i zawodniczka muszą posiadać aktualną licencję zawodniczą i badanie 
lekarskie . 

 

6. Nagrody  
Najlepsi otrzymają dyplomy i puchary oraz nagrody. 

 

7. Potwierdzenie udziału w zawodach 
Do dnia 27 marca 2009 naleŜy wyłącznie przesłać pocztą elektroniczną (Władysław 

Chrabąszcz) lub podać telefonicznie nazwiska zawodniczek i zawodników, którzy będą startować 
w turnieju oraz rezerwację zakwaterowania i wyŜywienia, z wyszczególnieniem ilości osób oraz 
czasu przyjazdu do Brzegu Dolnego.  

W przypadku otrzymania późniejszych zgłoszeń lub braku rezerwacji organizatorzy nie 
gwarantują zakwaterowania i wyŜywienia.    
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8. System rozgrywek  

Rozstawienie:  zgodnie z listą rankingową młodzieŜowców, sporządzoną na podstawie listy 
rankingowej  PZTS po III OTK/WTK seniorów sezonu 2008/2009.  

System rozgrywek: gry pojedyncze - pucharowy z turniejem pocieszenia o miejsca 9-12, 
      gry podwójne i mieszane - pucharowy 

 
9. Program  zawodów 

czwartek 2.04.2009 - o 21.30 losowanie turnieju w sali konferencyjnej Hotelu "Rokita" 
piątek 3.04.2009  -   9.00 – single kobiet, 10.10 – single męŜczyzn,   

- 18.50 - gry podwójne kobiet  i męŜczyzn,  zakończenie około 20.20  
sobota 4.04.2009 -   9.00 – gry mieszane, 15.45 – półfinały singli, debli i miksta,  

- 19.00 – finał miksta, zakończenie około 20.00  
niedziela 5.04.2009 - 10.30 - finały debli i singli, zakończenie około 13.40 
 

10. Zasady finansowania 
 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.   

Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy. 
Wpisowe do zawodów     - 50 zł. od zawodniczki lub zawodnika                                            
Koszt noclegu w hotelu „Rokita”        - 43 zł. od osoby za dobę 
Koszt noclegu w Hotelu OSiR-u        - 38 zł. od osoby za dobę 
Koszt wyŜywienia w restauracji „Grappa” - 43 zł. za cały dzień 

         

11. Dojazd do Brzegu Dolnego 
 Komunikacją PKP 

Z  Wrocławia (31 km): 
-   z Dworca Głównego PKP w kierunku na Zieloną Górę, Ścinawę i Głogów 
 12.50, 14.01, 14,50, 15.50, 16.50, 17.50, 18.36, 19,50,  22.25 
 Z  Zielonej Góry (122 km) 
-   z Dworca PKP w kierunku na Wrocław  - 15.32, 17.27 
 Komunikacj ą PKS: 
-   z Dworca PKS (obok Dworca PKP) we Wrocławiu (40 km) - 14.50, 18.15, 22.35 
Samochodem   

Dogodny dojazd (z ominięciem zatłoczonego Wrocławia)  
- z południa i wschodu przez Kluczbork , Oleśnicę i Trzebnicę  
- z centrum przez Ostrów Wielkopolski, Milicz  i śmigród, 
- z północy przez Jarocin, Rawicz i śmigród.  

 

Uwaga !  W miejscu zawodów istnieje moŜliwość skorzystania z krytego basenu sportowo-
rekreacyjnego.   

 
 Organizatorzy dokonują rezerwacji noclegów i wyŜywienia tylko dla zawodników(czek) i ich 
trenerów; nie będą przyjmowane zgłoszenia rodziców i innych osób. 
                         
 

     ZA ORGANIZATORÓW          
        Władysław Chrabąszcz 


