KOMUNIKAT TURNIEJOWY NR 1
1. Nazwa turnieju: IX HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW TERESIN 2019
2. Kategoria wiekowa: mężczyźni: do lat 45-ciu, powyżej 45-ciu, powyżej 55-ciu, powyżej 60-ciu VIP, gra
podwójna 90.
3. Termin: 6-8 grudnia 2019 r.
4. Miejsce rozgrywania: KampinoSport ul. Izabelińska 79 Stare Babice (http://www.kampinosport.pl)
tel. 22-722-90-32, e-mail: kampinosport@kampinosport.pl
5. Organizator turnieju: GMINA TERESIN (www.teresin.pl).
6. Patronat: STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO, GMINA STARE BABICE.
7. Zgłoszenia: do 27 (środa) listopada 2019 e-mail: teresin2019@op.pl
8. Terminy:
Wszystkie kategorie
TURNIEJ GŁÓWNY
GRA POJEDYNCZA
TURNIEJ GŁÓWNY
GRA PODWÓJNA

Weryfikacja

Losowanie

Początek gier

Na piętnaście minut
przed wyznaczonym
u Sędziego
Naczelnego.
Zapisy 6.12.2019 r.
do... (godzina
zostanie podana)
u Sędziego
Naczelnego.

3.12.2019 r.

6.12.2019 r. nie
wcześniej niż od 9.00
według planu gier

Po zapisach.

Według planu gier
(gra podwójna może
rozpocząć się
w sobotę 7.12)

9. Informacje o turnieju:
Kierownik obiektu : Tomasz Musiał, tel. 22 722-90-32 ; tel. kom. 500-001-390
Sprawy sędziowskie tel. 606-216-704 (po godz. 18.00)
Sprawy organizacyjne tel. 604-501-023
Wielkość drabinki: zostanie podana w komunikacie numer 2 po zamknięciu zapisów.
Liczba kortów: 3 korty kryte (hale tenisowe), oświetlone i ogrzewane ( temperatura na kortach w sezonie
zimowym ok. 10-12º) OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA TERENIE KLUBU PRZED WEJŚCIEM NA
KORT!
Nawierzchnia: dywanowa (sztuczna trawa)
Wpisowe: BRAK WPISOWEGO!
Miejsce weryfikacji i losowania: zostanie podane w komunikacie numer 2 po zamknięciu zapisów
10. Możliwości zakwaterowania i wyżywienia:

Hotel Splendor**** (ul. Warszawska 197E Nowe Babice) www.hotelsplendor.com.pl
odległość od Klubu ok 5 km
W terminie 5.12 - 8.12.19 ceny dla uczestników Mistrzostw:
Doba z 5 na 6 grudnia
220 zł - pokój jednoosobowy ze śniadaniem, 280 zł - pokój dwuosobowy ze śniadaniem.
Doba z 6 na 7 grudnia i z 7 na 8 grudnia
200 zł - pokój jednoosobowy ze śniadaniem, 220 zł - pokój dwuosobowy ze śniadaniem.
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Przy rezerwacji proszę podać, że rezerwacja jest dokonywana w ramach turnieju tenisowego
samorządowców w KampinoSport.
Hotel Splendor: tel. (22) 350 47 70 kom. 575 354 770, e-mail: hotel@hotelsplendor.com.pl
Hotel Zielonki**
odległość od Klubu ok 3 km
W terminie 5.12 - 8.12.19 ceny dla uczestników Mistrzostw:
140 zł - pokój jednoosobowy ze śniadaniem, 180 zł - pokój dwuosobowy ze śniadaniem
Przy rezerwacji proszę podać, że rezerwacja jest dokonywana w ramach turnieju tenisowego
samorządowców w KampinoSport.
*Rezerwacji dokonują Państwo sami (nie mamy zapewnionej przez hotel określonej liczby pokojów,
więc sugerujemy nie zwlekać z rezerwacją do ostatniej chwili). W przypadku jakichkolwiek
problemów prosimy o kontakt.
Dodatkowe możliwości zakwaterowania:
Hotel IBIS Styles Warszawa West (dawniej Hotel REST)*** (Mory, ul. Poznańska 33)
www.accorhotels.com/pl/hotel-A358-ibis-styles-warszawa-west/index.shtml
Hotel Stawisko** (ul. Ciećwierza 14, 05 – 080 Klaudyn) www.stawisko.com.pl
Wyżywienie: na obiekcie za dodatkową opłatą (catering) dwudaniowy obiad, kanapki słodycze,
napoje zimne i ciepłe. W czasie trwania gier dla wszystkich zawodników czekają darmowe jogurty,
desery, serki.
11. Inne informacje:

jalne otwarcie turnieju w dniu 6 (piątek) grudnia 2019 r., godzina zostanie podana

7.12

(sobota)

Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników turnieju

na uroczystą kolację ( ok. godz. 19.00), w czasie której zostaną rozdane upominki
mikołajokowe oraz atrakcyjne niespodzianki.

Uczestników Turnieju udostępniona zostanie nieodpłatnie grota solna (wstęp po wcześniejszym
kontakcie z recepcją Klubu).
12. Nagrody:

Puchary/statuetki, medale, atrakcyjne nagrody rzeczowe, gadżety powitalne dla wszystkich
uczestników turnieju.
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