
 
 

                   7. OTWARTE MISTRZOSTWA POLSKI         
   Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji  IPA 
                                     w tenisie stołowym 
                            Radom, dnia 27-28 kwietnia 2019r. 

              

             KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

 

1.   ORGANIZATOR: Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Radom     
                                        Integracyjny Klub Tenisa Stołowego „BROŃ” Radom 

    

2.   PATRONAT:   
 Polski Związek Tenisa Stołowego 
 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu  
 Prezydent Sekcji Polskiej IPA 
 Prezydent Miasta Radomia      
 ZARZĄD WOJEWÓDZKI NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO  

             ZWIĄZKU  ZAWODOWEGO POLICJANTÓW  
             woj. mazowieckiego w Radomiu 

 

3. Fundator głównych nagród – Tomasz FILIPIAK „Philipiak Milano”  
4. CEL: 

  - integracja członków IPA z przedstawicielami innych służb mundurowych; 
- popularyzacja tenisa stołowego, jako formy czynnego wypoczynku; 

         - wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn IPA.  

 

5. MIEJSCE ROZGRYWEK: Hala Sportowa ZSB Budowlanych, Radom ul. Kościuszki 7.  
Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach ANDRO Magnum SC, piłeczkami białymi ANDRO***. 

 

   6. TERMIN: 27-28 kwietnia 2019 r. /sobota, niedziela/. W sobotę 27.04. zostaną      
    przeprowadzone gry klasyfikacji drużynowej do wyłonienia finalistów.  W niedzielę       
    28.04. turniej indywidualny IPA i gry finałowe, wręczanie dyplomów i nagród     
    rzeczowych, uroczyste  zakończenie turnieju. 

 

        7. UCZESTNICTWO: zgłoszenia do Turnieju drużynowego i indywidualnego prosimy     
      kierować na adres email: mguzio@wp.pl  do dnia 17.04.2019 r. na formularzu /będzie    
      także dostępny na stronie: www.ipa.org.pl/. Drużyna trzyosobowa może składać  
      się z kobiet i mężczyzn. W składzie zgłoszonej drużyny musi znajdować się     
     przynajmniej jeden zawodnik, który jest członkiem IPA, natomiast pozostali    
     członkowie drużyny muszą być policjantami/emerytami policyjnymi lub pracownikami 
     Policji /nie dotyczy zawodników drużyn zaproszonych przez    
     organizatora/. Odpowiednio drużyna Straży Granicznej - przynajmniej jeden    
     zawodnik musi być członkiem IPA, natomiast pozostali zawodnicy     
     drużyny są funkcjonariuszami/emerytami lub pracownikami SG. W niedzielnym     
     turnieju indywidualnym mogą wystąpić kobiety i mężczyźni wyłącznie członkowie    
     IPA.  O zakwalifikowaniu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.  

        8. Organizator ma prawo zgłosić do turnieju kilka drużyn, a także zaprosić do udziału     
      reprezentacje innych instytucji. 

 

        9. SPRAWY FINANSOWE: wpisowe do turnieju drużynowego wynosi 50 zł od drużyny,      
     do turnieju indywidualnego wynosi 20 zł od osoby. Płatność gotówką w czasie    
     akredytacji lub przelewem, tytułem: wpisowe do turnieju /proszę wymienić ile osób  
     i do którego turnieju/ – Bank Pekao SA, nr konta: 96 1240 1789 1111 0010 4552 6001.  

 

10. SYSTEM i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU: Turniej nadzorować    
    będzie międzynarodowy Sędzia Główny – Krystian KILAR. Obowiązują aktualne przepisy ITTF.        
    Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia   Główny – jego    werdykt    jest     ostateczny.    

  
    

 

mailto:mguzio@wp.pl
http://www.ipa.org.pl/


      Pojedynki w turnieju drużynowym i indywidualnym trwają do trzech wygranych setów tj.: 3:0; 3:1 
    lub 3:2. Turniej indywidualny będzie przeprowadzony bez podziału na płeć  
    i wiek. Losowanie do grup będzie przeprowadzone na podstawie rankingu zawodników     
    ustalonego  przez zgłaszającego, tzn. w zgłoszeniu najlepszy zawodnik drużyny umieszczony na  
    pierwszym miejscu itd. Losowanie gier zostanie przeprowadzone przez Sędziego Głównego     
    do dnia 24.04.2019 r.  Wyniki losowania oraz dokładny program zawodów zostaną zamieszczone 
    na stronie  www.ipa.org.pl do dnia 25.04.2019 r. 

 

11. NAGRODY: każdy uczestnik turnieju drużynowego i indywidualnego otrzyma    
  pamiątkową statuetkę. Wszystkie drużyny otrzymają dyplomy uczestnictwa.  
  W poszczególnych klasyfikacjach drużyny i zawodnicy, do piątego miejsca otrzymają   
  puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.   

 

12. AKREDYTACJA: drużyny dokonują akredytacji w biurze zawodów w miejscu prowadzenia    
 rozgrywek - Hala Sportowa ZSB Radom, ul. Kościuszki 7 /parking 51.3950657, 21.1503716/. 

  Biuro będzie czynne w sobotę w dniu 27.04.2019r. od godz. 900. 

 

13. ZAKWATEROWANIE:  

 

Hotel ISKRA Radom 
26-600 Radom, ul. Planty 4 
/500 m do hali sportowej, rezerwacja indywidualna. Przy rezerwacji proszę powiedzieć, że jest  

to turniej tenisa stołowego IPA/ -  tel. +48/363-87-45 
CENY, pokoje: 
pokój jednoosobowy ze śniadaniem  - 110 zł/noc 

           pokój dwuosobowy ze śniadaniem  - 170 zł/noc 
          pokój trzyosobowy ze śniadaniem   - 260 zł/noc 
         pokój czteroosobowy ze śniadaniem  - 270 zł/noc 
         

14. SPRAWY ORGANIZACYJNE. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe w czasie 
rozgrywek. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania turnieju. 

 

  Informacji o turnieju udzielają: 

 

  informacje ogólne i sportowe 
 Mirosław GUZIŃSKI, tel. 607-434-888; mguzio@wp.pl 

 

 informacje ogólne 
 Krzysztof KAPTURSKI /język angielski/  tel. +48 604-126-451;  kkapturski@interia.pl 

           

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian zasad rozgrywania mistrzostw. 
 

Zapewniamy sprawne przeprowadzenie  
turnieju oraz miłą i sympatyczną atmosferę! 

 

ŻYCZYMY SUKCESÓW W SPORTOWEJ RYWALIZACJI A TAKŻE MIŁEJ ZABAWY! 

 

„WIECZÓR INTEGRACYJNY IPA” 
sobota 27.04.2019 r. godz. 2000 

Strefa G2 Radom   26-600 Radom ul. Przemysłowa 20, 

koszt - 100 zł od osoby  
/dania gorące, przystawki, WSZYSTKIE napoje/ 

                              Organizatorzy  
                                                                                                                                                                  

                            

 
                                                                                               

  

         Region IPA Radom                                                    Zarząd Woj. NSZZ Policjantów                      IKTS „BROŃ” Radom  

                                                                              Województwa Mazowieckiego          

http://www.ipa.org.pl/
mailto:kkapturski@interia.pl

