
 

 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 
XVI MEMORIAŁ JANA BŁASZCZAKA 

KRAKÓW, 24-25 SIERPNIA 2019 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
 Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie, 

 Klub Sportowy „Bronowianka” w Krakowie. 

2. Sponsorzy 
 „Hotel Żywicki” w Przyłękowie, 

 „Gasport” w Gdańsku (dystrybutor "Butterfly") 

 Bożena Waldowska -Aga Sport 

 Kaipol Kraków  

 Kazimierz Skrzypek                                                                                                                                                

3. Patronat honorowy 
Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie. 

4. Patroni medialni 
 Polskie Radio Kraków, 

 Portal „Sportowetempo.pl”. 

5. Cel 
 Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego, integrowanie środowiska, 

 Uczczenie pamięci śp. Jana Błaszczaka, wieloletniego Prezesa KOZTS. 

6. Termin i miejsce 
Turniej odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia 2019 roku w Centrum Sportu „Bronowianka” (30-134 Kraków, 

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

7.   Wstępny program 

24 sierpnia (sobota) 

845 losowanie grup turnieju open mężczyzn 
930 uroczyste otwarcie zawodów 

945 początek turnieju open mężczyzn - etap grupowy 

1000 losowanie grup turnieju open kobiet 

1030 początek turnieju open kobiet - etap grupowy 

1245 losowanie grup turnieju amatorskiego 

1330 początek turnieju amatorskiego - etap grupowy 

1600 turnieje open mężczyzn i kobiet - etap pucharowy 

1700 turniej amatorski - etap pucharowy (do końca) 



 

 

 

25 sierpnia (niedziela) 

845 losowanie grup turniejów kadetek, kadetów 
915 początek turniejów kadetek, kadetów 

930 turnieje open mężczyzn i kobiet - od ćwierćfinałów 

1200 finały 

1230 ceremonia dekoracji (obecność dekorowanych zawodników obowiązkowa)  

8. Uczestnictwo 
W zawodach mogą brać wszyscy chętni (z Polski i zagranicy), zrzeszeni i niezrzeszeni w federacjach krajowych. 

Wymagany jest strój i sprzęt sportowy zgodny z obowiązującymi przepisami oraz orzeczenie o zdolności do 

uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia. 

9. System zawodów 
Zawody zostaną rozegrane w kategoriach głównych: open kobiet, open mężczyzn, amatorskiej, kadetek i 

kadetów. 

 kategoria open kobiet – bez ograniczeń; 

 kategoria open mężczyzn – bez ograniczeń; 

 kategoria amatorska (mieszana dla kobiet i mężczyzn) dla spełniających jeden z warunków: 

o nieposiadających licencji w sezonach 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 albo 

o grających w wyżej wymienionych sezonach co najwyżej w rozgrywkach IV ligi albo 

o posiadających licencję i ukończone 50 lat (urodzonych w roku 1970 lub wcześniej) albo 

o młodziczek i młodzików (urodzeni w roku 2007 lub później); 

 kategoria kadetek i młodszych (urodzonych w roku 2005 lub później); 

 kategoria kadetów i młodszych (urodzeni w roku 2005 lub później); 

Warunkiem rozegrania kategorii jest zgłoszenie co najmniej ośmiu uczestników. Kategorie zostaną rozegrane 

systemem mieszanym: turniej grupowy, po czym turniej główny systemem pucharowym, z grami o 3 miejsca. 

Wszystkie gry do trzech wygranych setów. 

10.   Zgłoszenia, noclegi, wyżywienie 
Zgłoszenia: wyłącznie drogą elektroniczną, którą wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego należy 

przesłać w terminie 22 sierpnia 2019 (włącznie), na adres e-mail krakowski@pzts.pl. Należność za wpisowe 

należy wpłacić na konto Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: Bank Pocztowy 31 1320 1465 

2897 8431 2000 0001 (30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A). Zawodnicy bez zgłoszenia nie będą dopuszczeni do 

turnieju. 

Wpisowe: 20 zł za udział w jednej kategorii, 35 zł za udział w dwóch kategoriach. 

Noclegi: we własnym zakresie – proponujemy hotel „Kai Pol” (w miejscu) oraz „Ibis Bronowice” (1,5 km). 

Wyżywienie: we własnym zakresie (w miejscu zawodów restauracja „Kai Pol”). 

Koszty dojazdu, noclegów i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty pokrywa Organizator. 



 

 

11.     Nagrody 
Pula nagród: gotówka 5 000 zł; sprzęt sportowy o wartości 2000 zł; 3 x voucher dwudniowy, dla dwóch osób 

na pobyt w Hotelu Żywieckim SPA & Sport w Przyłękowie.  

 

Wartość nagród netto za poszczególne miejsca w kategoriach: 

 open 
mężczyzn 

open 
kobiet 

amatorski kadetek 
 

kadetów 

1. 1000 zł 

+ voucher+ 

sprzęt sport 

700 zł 

+ voucher 

+ sprzęt sport 

600 zł 

+ voucher + 

sprzęt sport 

nagrody 

rzeczowe 

sprzęt sportowy 

nagrody rzeczowe 

sprzęt sportowy 

2. 500 zł 
+ sprzęt 

sportowy 

300 zł 
+ sprzęt 

sportowy 

300 zł 
+ sprzęt 

sportowy 

nagrody 
rzeczowe 

sprzęt sportowy 

nagrody rzeczowe 
sprzęt sportowy 

3. 250 zł 

+ sprzęt 

sportowy 

200 zł 

+ sprzęt 

sportowy 

200 zł 

+ sprzęt 

sportowy 

nagrody 

rzeczowe 

sprzęt sportowy 

nagrody rzeczowe 

sprzęt sportowy 

4. 
150 zł 100 zł 100 zł 

nagrody 

rzeczowe 
nagrody rzeczowe 

5.-8. 
50 zł 50 zł 50 zł 

 

 
 

 

We wszystkich kategoriach puchary za miejsca 1 - 3 oraz dyplomy za miejsca 1 - 8. 

12. Biuro zawodów 
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w miejscu zawodów i będzie przez całe zawody. 

 

13. Sprzęt sportowy 
Stoły Andro, piłeczki plastikowe Butterfly ***. 

Za Organizatorów, 

Kazimierz Skrzypek 

Prezes 

 Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

 

 


