OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISOWY LEKARZY PSTL V-Motors Volvo Car Cup – WROCŁAW 2019
DATA:
17.05 - 19.05.2019 r. (piątek – niedziela)
MIEJSCE:
Olimpijski Club (na terenie Stadionu Olimpijskiego)
aleja Ignacego Jana Paderewskiego 20
51-612 Wrocław
KORTY:
14 kortów o nawierzchni z mączki ceglanej (w tym 3 kryte pod balonami)
5 kortów otwartych posiada oświetlenie
3 korty posiadają trybuny
ORGANIZATORZY:
Olimpijski Club Wrocław (www.olimpijskiclub.pl)
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (www.pstl.org)
Marcin Pokrzywnicki (e-mail: marcinpokrzywnicki90@gmail.com, tel. 601172151)
Piotr Wieczorkowski (e-mail: piotr_wieczorkowski@wp.pl, tel. 665120401)
Adam Frąckiewicz
Anna Leśnikowska
SPONSORZY:
V-Motors Volvo Car Cup
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
PIŁKI:
Tretorn Serie + Control (oficjalne piłki PSTL na sezon 2019)
POCZĄTEK GIER:
piątek, godzina 9.00 (istnieje możliwość rozegrania pierwszego meczu później w piątek lub od soboty – proszę napisać o
tym w mailu podczas zgłoszenia)
OFICJALNY HOTEL TURNIEJOWY:
Active Hotel
Czajcza 19, 51-422 Wrocław
3,5km~5min od kortów, 7km~12min od Rynku
Oferta obowiązuje na hasło „Turniej Tenisowy Lekarzy”.
Rezerwacje powinny być składane pisemnie na adres mailowy: reception@activehotel.pl.
Noclegi:
• pokój jednoosobowy: 215 zł / doba ze śniadaniem
• pokój dwuosobowy: 245 zł / doba ze śniadaniem
W cenie zawarte są: śniadanie w formie bufetu i podatek VAT.
Parking dla samochodów: gratis.
Płatność: gotówką lub kartą w recepcji przy zameldowaniu.
Oferta jest ważna do 30.04.2019, a rezerwacje będą przyjmowane w miarę dostępności pokoi.
Od 01.05.2019 rezerwacje będą przyjmowane po obowiązującej w danym dniu cenie dnia.
BANKIET:
piątek, 17.05.2019 o godzinie 20:00
na terenie kortów tenisowych Olimpijski Club w restauracji Sofa Lounge & Restaurant
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
Mikst: do lat 100, powyżej 100 lat (suma wieku pary mikstowej)
Turniej pocieszenia – może zgłosić się każdy, kto przegrał pierwszy mecz w drabince (nawet gdy wcześniej miał wolny
los).

Dopuszcza się udział w 3 kategoriach (jeden singiel, jeden debel, mikst) 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 12 maja 2019 r. do godziny 23:59 (niedziela) 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), dane do faktury (jeżeli potrzebny
rachunek), posiadaną specjalizację oraz czy na bankiecie będzie się z osobą towarzyszącą
zgłoszenia do debla i miksta oraz turnieju pocieszenia na miejscu
Losowanie drabinek – 13 maja 2019, poniedziałek.
Plan gier – pojawi się w dniu 14 maja 2019 (wtorek) po godzinie 15.00 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.
- 150 zł. członek PSTL
- 200 zł. osoby nie będące członkami PSTL
- dla członków PSTL powyżej 65 roku życia i poniżej 35 – wpisowe 100 zł
- dla osób nie będących członkami PSTL powyżej 65 roku życia i poniżej 35 – wpisowe 150 zł
- 95 zł dla osoby towarzyszącej w bankiecie
INNE ATRAKCJE:



w trakcie trwania turnieju restauracja Sofa Lounge & Restaurant na kortach Olimpijski Club przygotowała
specjalne dania turniejowe




w trakcie trwania turieju będzie można korzystać bezpłatnie z pomocy fizjoterapeutów (masaże)
oficjalne otwarcie turnieju + mecz pokazowy (Konrad Mularczyk vs. Adam Mruk) w piątek o godzinie 16.00 na
korcie centralnym

