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Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym – 19.03.2022 r.
Turniej z okazji 100-lecia Sportu Piaseczyńskiego
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
- Uczniowski Klub Sportowy "RETURN" Piaseczno
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie
- Gmina Piaseczno
2. Miejsce
Piaseczno, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 20 – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie
3. Uczestnictwo
Turniej rozegrany zostanie w 8 kategoriach wiekowych:
- skrzat – dzieci urodzone w roku 2013 i młodsze (start turnieju godz. 9:00) / maksymalnie 24
uczestników

- dzieci - dzieci urodzone w latach 2012 - 2009 (start turnieju godz. 9:00) / maksymalnie 48
uczestników
- junior– dzieci urodzone w latach 2008 - 2005 (start turnieju godz. 9:00) / maksymalnie 24
uczestników
- dzieci-PRO – dzieci urodzone w latach 2012 - 2009 posiadające licencję PZTS i grający w
rozgrywkach PZTS lub wojewódzkiego związku tenisa stołowego (start turnieju godz. 9:00) /
maksymalnie 24 uczestników
- junior-PRO – dzieci urodzone w latach 2008-2005 posiadające licencję PZTS i grający w
rozgrywkach PZTS lub wojewódzkiego związku tenisa stołowego (start turnieju godz. 9:00) /
maksymalnie 24 uczestników
- amatorzy – osoby powyżej 18 r. życia, którzy nie grają w rozgrywkach ligowych i/lub
indywidualnych organizowanych przez PZTS lub wojewódzki związek tenisa stołowego w sezonie
2021/2022 (start turnieju godz. 12:30) / maksymalnie 64 uczestników
- deble – wszyscy zawodnicy (start turnieju godz. 15:00) / maksymalnie 32 pary deblowe
- open – wszyscy zawodnicy (start turnieju godz. 17:00) / maksymalnie 64 uczestników
4. System rozgrywania zawodów
Kategorie - Skrzat, Dzieci, Dzieci-PRO, Junior, Junior-PRO turniej rozegrany zostanie
systemem grupowym do dwóch wygranych setów. Zawodnicy, którzy zajmną 1 i 2 miejsce w
grupie awansują do turnieju głównego. Zawodnicy z miejsc 3,4,5,6 rozegrają mecze w turnieju
pocieszenia.
Kategoria Amator – turniej rozegrany zostanie w 16 (szesnasntu) 4-osobowych grupach
(mecze grupowe do dwóch wygranych setów). Zwycięzcy grup awansują do turnieju głównego.
Zawodnicy z miejsc 2,3,4 rozegrają mecze w turnieju pocieszenia.
Kategoria Deble – turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych z
możliwością zajęcia 3 miejsca w turnieju pocieszenia. Mecze turnieju głównego rozgrywane do 3
wygranych setów, mecze w turnieju pocieszenia do 2 wygranych setów.
Kategoria Open - turniej zostanie rozegrany systemem do dwóch przegranych z
możliwością zajęcia 3 miejsca w turnieju pocieszenia.
UWAGA: Rozstawienie zawodników na podstawie klasyfikacji generalnej Grand Prix
Piaseczna w tenisie stołowym. Zawodnicy nie posiadający punktów w klasyfikacji generalnej
będą rozstawieni zgodnie z kolejnością zgłoszeń
UWAGA: Zawodnik może startować w kilku kategoriach (jeśli kategorie nie są rozgrywane
jednocześnie)
5. Program zawodów
godzina 8:00 - rozgrzewka uczestników w kategoriach dziecięcych

godzina 9:00 – początek turnieju w kategoriach: Skrzat, Dzieci, Dzieci-PRO, Junior, Junior-PRO
godzina 12:30 – oficjalne otwarcie zawodów, loteria z nagrodami
godzina 13:00 – początek turnieju w kategorii Amator
godzina 15:30 – początek turnieju w kategorii Deble
godzina 17:30 – początek turnieju w kategorii Open

6. Zgłoszenia i wpisowe
Wpisowe do turnieju wynosi:
10 złotych w kategorii Skrzat, Dzieci, Dzieci-PRO, Junior, Junior-PRO
20 złotych w kategorii Debel (łącznie za parę deblową)
30 złotych w kategorii Amator, Open
UWAGA: W przypadku zawodników zgłaszających się zarówno do kategorii Amator i
Open łączna opłata wpisowa wynosi 45 złotych.
Wpisowe należy wpłacać na konto UKS Return
Bank PEKAO S.A. - 21 1240 6351 1111 0010 6747 7295
W tytule przelewu należy wpisać: Grand Prix Piaseczna w tenisie stołowym + nazwiska
zgłaszanych zawodników
Zgłoszenia do turnieju należy dokonać do dnia 17.03.2022r. (do godziny 18:00)
wysyłając wiadomość e-mail na adres: maciejchojnicki@wp.pl. W treść wiadomości należy wpisać:
− imię i nazwisko zawodnika / zawodników
− rok urodzenia zawodnika / zawodników
− kategoria do której zgłaszany jest zawodnik
− potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej
7. Nagrody
Zwycięzcy turnieju otrzymają puchary.
Zawodnicy z miejsc 1-3 otrzymają medale,dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Każdy uczestnik zawodów zawodów otrzyma kalendarz ufundowany przez firmę DAZAR.
Każdy uczestnik, który po raz trzeci w tym cyklu zawodów zagra w turnieju otrzyma pamiątkową
koszulkę 100-lecia Sportu Piaseczyńskiego.
W trakcie loterii rozlosowane zostaną nagrody – wśród nich nagroda główna, którą jest 4-dniowy
pobyt w Apartamencie w Zakopanem.

