
             

         

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW 
W TENISIE STOŁOWYM 

OŻAROWICE (WOJ. ŚLĄSKIE) 26÷28 MAJA 2017 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
1. Organizatorzy i współorganizatorzy 
� Urząd Gminy Ożarowice     www.bip.ozarowice.pl 
� Akademia Tenisa Stołowego „HALEX” w Świerklańcu www.halex.pl 
� Urząd Gminy w Świerklańcu     www.swierklaniec.pl 

2. Współorganizatorzy 
� Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie  www.pzts.pl 
� Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach  www.slzts.pl 
� Aga Sport        www.tenis-stolowy.com.pl 
� Sport Kałużny Przedstawiciel Hanno Polska   www.hanno-tenis-stolowy.pl 
� Hotel DeSilva Inn Katowice Airport w Pyrzowicach  www.desilva.pl 
� Hotel Wilga w Mierzęcicach     www.hotel-wilga.pl 
� Wichary Technologies Sp. z o.o.    www.wichary.eu 
� Ogród Śląski Centrum Ogrodnicze w Świerklańcu  www.ogrodslaski.pl 

3. Termin i miejsce 
26÷28 maja 2017 roku – Hala Sportowa Gimnazjum w Ożarowicach, ul. Szkolna 10 

 



 

4. Cel rozgrywania 
� promocja EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU, 
� promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów, 
� popularyzacja tenisa stołowego, 
� promocja gminy Ożarowice i Świerklaniec, 

5. Uczestnictwo i sposób rozgrywania 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów w Ożarowicach (Śląsk) rozgrywane będą zgodnie 
z Regulaminem Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017 oraz obowiązujących 
przepisów. 
Zgodnie z punktem 3.7 podpunkt 3.7.1 wyżej wymienionego regulaminu w zawodach mogą brać udział 
wszyscy chętni z Polski i zagranicy zrzeszeni i niezrzeszeni w federacjach krajowych po ukończeniu 40 lat. 
Wymagany jest stój i sprzęt sportowy zgodny z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenie lekarskie 
o zdolności do uprawniania tenisa stołowego poświadczone w książeczce (karcie) zdrowia lub 
oświadczenie zawodnika, że uczestniczy w zawodach na własną odpowiedzialność. 

5.1  Prawo do startu mają weterani/weteranki urodzeni w 1977 roku i starsi 

GRY POJEDYNCZE 

Kategorie wiekowe weteranów – mężczyźni: 

� 40 ÷ 49 lat (ur. 1968 ÷ 1977); 
� 50 ÷ 59 lat (ur. 1958 ÷ 1967); 
� 60 ÷ 64 lat (ur. 1953 ÷ 1957); 
� 65 ÷ 69 lat (ur. 1948 ÷ 1952); 
� 70 ÷ 74 lat (ur. 1943 ÷ 1947); 
� 75 ÷ 79 lat (ur. 1938 ÷ 1942); 
� Powyżej 80 lat (ur. 1937 i starsi); 

Kategorie wiekowe weteranek – kobiety: 

� 40 ÷ 49 lat (ur. 1968 ÷ 1977); 
� 50 ÷ 59 lat (ur. 1958 ÷ 1967); 
� 60 ÷ 64 lat (ur. 1953 ÷ 1957); 
� Powyżej 65 lat (ur. 1952 i starsze); 

GRY PODWÓJNE MĘŻCZYZN 
� 40 ÷ 59 lat (ur. 1958 ÷ 1977); 
� Powyżej 60 lat (ur. 1957 i starsi); 

GRY PODWÓJNE KOBIET 
� 40 ÷ 59 lat (ur. 1958 ÷ 1977); 
� Powyżej 60 lat (ur. 1957 i starsze); 

GRY MIESZANE 
� Formuła „Open” bez podziału na kategorie. 

5.2  Warunkiem rozegrania konkurencji w danej kategorii jest udział co najmniej 4 zawodników lub 4 
par. Jeżeli jest mniej niż 4 uczestników lub 4 par dołącza się do najbliższej młodszej kategorii lub 
w przypadku najmłodszych do najbliższej starszej kategorii. 

Gry mieszane – „OPEN” bez podziału na kategorie. 
Turniej „na FOR” będzie rozegrany w zależności od ilości zgłoszonych zawodników o możliwości 
technicznych organizatorów. 

5.3 Rozstawienie zawodników do tabel będzie dokonane w oparciu o uzyskane punkty z 8–u Grand 
Prix Polski (po rozgrywkach na 8–GP w Radomiu) licząc cztery najlepsze punktowo Turnieje GP. 

5.4 Turniej będzie rozgrywany systemem grupowym do trzech wygranych setów po 4 zawodników. 
Zawodnicy, którzy zajmą 1 i 2 miejsce przechodzą do turnieju głównego, a pozostali do turnieju 
pocieszenia. 

5.5 Turniej będzie rozgrywany piłeczkami plastikowymi marki HANNO. 



 

6. Ogólny wstępny program zawodów 
18 maja 2017 roku (czwartek): 

21:00 zamknięcie list startowych i rozpoczęcie przez Sędziego Głównego zawodów 
losowania grup turniejów eliminacyjnych we wszystkich kategoriach 

26 maja 2017 roku (piątek): 

12:00 Otwarcie Biura Zawodów 

15:00 Losowanie i gry podwójne kobiet i mężczyzn o Puchar Wójta Gmin Ożarowice 
i Świerklaniec w kategoriach wiekowych 

18:00 Losowanie i gry kobiet i mężczyzn „NA FOR” w zależności od ilości zgłoszeń 

18:15 Kolacja w stołówce na terenie hali w cenie 15zł./osobę 

18:30 Gry w kategorii mieszanej (formuła „OPEN”) 

27 maja 2017 roku (sobota): 

  9:00 Turniej gier pojedynczych kobiet i mężczyzn (eliminacje zgodnie ze szczegółowym 
harmonogramem turniejów eliminacyjnych) 

13:00 UROCZYSTE OTWARCIE 

13:30 Obiad w stołówce na terenie Hali (cena 20 zł) 

14:30 do 20:00 Turnieje główne i pocieszenia we wszystkich kategoriach wiekowych 

21:00 uroczysta kolacja połączona z Wieczorem Weterana i wieczorkiem tanecznym 
w Sali Bankietowej Hotelu DeSilva Inn – parter, koło recepcji (cena 50 zł, płatne 
przelewem do dnia 18 maja 2017 roku lub gotówką w dniu 22 kwietnia 2017 
w czasie 8–GRAND PRIX w Radomiu) 

28 maja 2017 roku (niedziela): 

  9:00 Gry ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe 

14:30 CEREMONIA ZAMKNIĘCIA I WRĘCZENIE NAGRÓD 

15:00 Obiad w stołówce na terenie Hali (cena 20 zł) i losowanie 5 Voucherów na weekend 
w Hotelu DeSilva Inn dla dwóch osób w terminie po 1.07.2017 

7. Zgłoszenia 
Wypełnioną kartę zgłoszeniową zamieszczoną na stronie internetowej http://www.halex.pl WRAZ 
z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego w wysokości 60 zł od osoby oraz innych opłat, oprócz 
opłat za hotele, należy przesłać w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 18 maja 2017 roku 
do godz. 21:00 na pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: ats@halex.pl, telefon kontaktowy: 
+48 605 732 860 – Adam Hnyda. 

7.1 Zgłoszenia do gier podwójnych i mieszanych z podaniem nazwisk par zawodników należy przesłać 
na adres e-mailowy: ats@halex.pl, do 18 maja. Opłaty za konkurencję wynosi 10zł od osoby 
płatne w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem turnieju. 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie 
Rezerwacja miejsc hotelowych we własnym zakresie w: 

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

Hotel WILGA, +48 32 381 05 95, ul. Osiedle 39, 42-625 Pyrzowice (300 m od Hotelu DeSilva); 

Hotel ISKRA, +48 32 380 10 72, ul. Osiedle 60, 42-625 Pyrzowice (300 m od Hotelu DeSilva); 



 

Cena promocyjna w powyższych hotelach wynosi 70zł./osobę ze śniadaniem na hasło „HALEX”. Pokoje 
są 2–osobowe. 
Przy zamówieniu pokoju proszę podać, czy będziecie Państwo uczestniczyć w Wieczorku tanecznym (Bal 
weterana w cenie 50zł./od osoby wraz z kolacją). Ilość miejsc w wyżej wymienionych hotelach 
ograniczona. W okolicy znajduje się kilkanaście mniejszych moteli w przystępnych cenach (okolice 
Ożarowic, Pyrzowic, Tąpkowic, Mierzęcic). Dostępność można sprawdzić poprzez internet. 

9. Sprawy finansowe 
Opłatę wpisowego w wysokości 60 zł od osoby oraz opłatę za Wieczór Weterana w kwocie 50 zł należy 
uiścić w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do dnia 18 maja 2017 roku do godz. 21:00 na rachunek 
bankowy: 

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

10. Nagrody 
� Każdy uczestnik otrzyma „Pakiet startowy”: 

o „Certyfikat” – podziękowanie od Organizatorów za udział w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski Weteranów w Ożarowicach; 

o Nagrodę rzeczową; 
o Medal okolicznościowy; 

� 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w każdej kategorii 
otrzymają puchary, medale, dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe, 

� najlepszy zawodnik i zawodniczka zwycięzca turnieju pocieszenia w każdej kategorii otrzymają 
nagrodę. 

11. Uwagi końcowe 
� W przypadku dużej ilości zgłoszeń harmonogram gier na piątek 26 maja 2017 może ulec drobnym 

zmianom. Proszę śledzić informacje na stronie http://www.halex.pl po 20 maja 2017. 
� Powyższe niedogodności są powodowane tym, że w piątek 26 maja 2017 część koleżanek 

i kolegów może mieć problem z dojazdem do Ożarowic, dlatego też ustalono rozpoczęcie gier 
i losowanie na godzinę 15:00. 

� Koszty dojazdu, wyżywienia, noclegów, wpisowego i Wieczoru Weterana ponoszą uczestnicy, 
pozostałe koszty pokrywa Organizator. 

� Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od 
nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu i odzieży będących 
własnością uczestników turnieju. 

 

Główny Organizator 
Międzynarodowych Mistrzostw 

Polski Weteranów: 

Adam Hnyda 

Pełnomocnik Zarządu 
Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego ds. Weteranów 

Tel. +48 605 732 860 
e-mail: ats@halex.pl 
http://www.halex.pl 

 


