OGÓLNPOLSKI HALOWY TURNIEJ TENISOWY LEKARZY BKT
ADVANTAGE BIELSKO-BIAŁA 2020
DATA:
27.03 - 29.03.2020 r. (piątek – niedziela)
MIEJSCE:
BKT Advantage Bielsko-Biała
Ceramiczna 20 (park Rosta, ulica boczna od ul. Komorowickiej)
43-346 Bielsko-Biała
www.tenisbielsko.pl
KORTY:
4 oświetlone korty o nawierzchni dywanowej w hali
ORGANIZATORZY:
BKT Advantage Bielsko-Biała
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (www.pstl.org)
Wojciech Wrzoł - wiceprezes zarządu BKT Advantage
Grażyna Martini-Kamińska
Marcin Pokrzywnicki (tel. 601172151, mail: marcinpokrzywnicki90@gmail.com)
SPONSORZY:
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
Beskidzka Izba Lekarska
Pediatryczne Centrum Zabiegowe Bielsko-Biała
Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Volvo Auto-Boss Bielsko-Biała
Algi Chamot
Browar Cieszyn
PIŁKI:
Tretorn Serie + Control (oficjalne piłki PSTL na sezon 2019-2020)
POCZĄTEK GIER:
piątek, godzina 10.00 (istnieje możliwość rozegrania pierwszego meczu później w piątek
lub od soboty – proszę napisać o tym w mailu podczas zgłoszenia)
OFICJALNY HOTEL TURNIEJOWY:
Hotel Dębowiec ** (9,1km od kortów ~ 15min autem)
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
mobil: +48 695 675 655
tel.: +48 33 8138201
e-mail:recepcja@hoteldebowiec.pl
Ceny – na hasło 'turniej tenisowy lekarzy' – obowiązują do 10 marca:
Pokój 1-osobowy 145 zł/dobę (ze śniadaniem)
Pokój 2-osobowy 210zł/dobę (ze śniadaniem)
W przypadku pobytu na więcej niż 2 doby – dodatkowy rabat 10%.
Istnieje również możliwość rezerwacji pokoju na terenie hali tenisowej (4 pokoje).
W tej sprawie prosimy o kontakt z recepcją BKT Advantage: tel (33)810-30-55.

PLAYERS PARTY:
piątek, 27.03.2019 o godzinie 20:30
na terenie Hotelu Dębowiec w Szałasie Regionalnym
Zagrają - Kapela góralska Torka i DJMIREK
GRUPY WIEKOWE:
Gra pojedyncza
Panie - do 45 lat (open), +45, +55, +60
Panowie – do 35 lat (open), +35, +45, +50, +55, +60, +65, +70, +75, +80, +85
Gra podwójna
Panie - do 45 lat (open), +45, +55
Panowie - do 45 lat (open), 45-55, 55-65, +65, +75
Turniej pocieszenia (zostanie rozegrany jeżeli pozwoli na to czas) – może zgłosić się
każdy, kto przegrał pierwszy mecz w drabince (nawet gdy wcześniej miał wolny los).
Dopuszcza się udział w 2 kategoriach (jeden singiel, jeden debel) oraz w turnieju
pocieszenia.
Dopuszcza się udział w kategorii wiekowej młodszej niż to wynika z wieku zawodnika.
Istnieje możliwość połączenia grup w przypadku małej liczby zawodników.
ZGŁOSZENIA:
do dnia 21.03 2020 r. do godziny 23:59 (sobota) mailowo na adres:
marcinpokrzywnicki90@gmail.com
w mailu proszę podać: grupę wiekową (liczy się rok urodzenia), planowany przyjazd (dzień
i godzinę), adres e-mail, telefon, aktualny adres zamieszkania, przynależność do izby
lekarskiej (nazwa izby), posiadaną specjalizację oraz czy na bankiecie będzie się z osobą
towarzyszącą
zgłoszenia do debla oraz turnieju pocieszenia na miejscu
Losowanie drabinek – 22-23.03 2020, niedziela-poniedziałek
Plan gier – pojawi się w dniu 24.03 2020 (wtorek) na stronie www.pstl.org, w grupie
,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie oraz na profilu PSTL na Facebooku.
Aktualną listę zgłoszeń do turnieju można śledzić w grupie ,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie.
Informacja jak dołączyć do tej grupy znajduje się na stronie www.pstl.org w zakładce
,,Grupa PSTL WhatsApp”.
WPISOWE:
Płatne na miejscu.
 członek PSTL – 250 zł
 osoba nie będącą członkiem PSTL – 300 zł
 dla członków PSTL powyżej 65 roku życia i poniżej 35 – wpisowe 200 zł
 osoba towarzysząca w players party – 80 zł
INNE ATRAKCJE:
 w sobotę poczęstunek na kortach

