
IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISOWY LEKARZY W OPOLU 
VITAL MEDIC CUP 2020  

 
 
DATA: 
21.08 - 23.08.2020 r. (piątek – niedziela) 
 
MIEJSCE: 

CENTRUM TENISOWE- KORTY CHRZĄSTOWICE KOŁO OPOLA 
Chrząstowice, 6 km od Opola, 
trasa nr 46 Opole/Ozimek/Częstochowa/Warszawa 
46-053 Chrząstowice, ul. Opolska 15 

www.hoteltenis.pl 

 
KORTY: 
4 korty o nawierzchni z mączki ceglanej 
2 korty w hali o nawierzchni dywanowej z granulatem gumowym 
 
ORGANIZATORZY: 
VITAL MEDIC CENTRUM LECZENIA KRĘGOSŁUPA W KLUCZBORKU 
UL. M. Skłodowskiej-Curie 21 
46-200 Kluczbork 
www.vitalmedic.pl 
www.vitalmediccup.pl 
 
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (www.pstl.pl) 
 
SPONSORZY: 
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie 
Opolska Izba Lekarska 
 
 
SĘDZIA: 
Józef Poteralski tel. 604054634, jpoteralski@interia.pl 
 
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) 
 
HOTELE: 
HOTEL TENIS CHRZĄSTOWICE 
46-053 Chrząstowice, ul. Opolska 15 
tel. 77 427 08 40 
tel. 508 064 778 
e-mail: p.iwo@wp.p 

http://www.vitalmedic.pl/
http://www.vitalmediccup.pl/
http://www.pstl.org/


Hotel dysponuje łącznie 40 pokojami w dwóch budynkach o standardzie 2* i 3*. Ceny 
pokoi to: 

budynek 2* (w tym śniadanie i parking): 
1-osobowy 120 zł 
2-osobowy 145 zł 

budynek 3* (w tym śniadanie, parking i nielimitowany czasowo dostęp do basenu wraz z 
sauną i jacuzzi): 
1-osobowy 145 zł 
2-osobowy 185 zł 
3-osobowy 235 zł 
4-osobowy 295 zł 

UWAGA!!! Preferencyjne ceny obowiązują wyłącznie poprzez rezerwację telefoniczną 
bezpośrednio z hotelem! 
hasło do rezerwacji: VITAL MEDIC CUP 

  
PLAYERS PARTY: 
OGNISKO 
piątek 21.08.2020, godzina 19.00  
 
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 16.08 2020 r. do godziny 23:59 (niedziela) poprzez stronę 
https://www.vitalmediccup.pl/index.php/zgloszenia/ 
 
lub mailowo: d.duch@vitalmedic.pl  
w mailu proszę podać: imię i nazwisko, grupę wiekową (liczy się rok urodzenia), 
planowany przyjazd (dzień i godzinę), telefon, aktualny adres zamieszkania, 
przynależność do izby lekarskiej (nazwa izby), posiadaną specjalizację. 
 
Zgłoszenia do debla oraz turnieju pocieszenia na miejscu 
 
UWAGA!!!  
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA TURNIEJU W 
PRZYPADKU NIE ZGŁOSZENIA SIĘ DO TURNIEJU CO NAJMNIEJ 40 OSÓB.  
 
Losowanie drabinek – 17.08 2020 (poniedziałek) 

https://www.vitalmediccup.pl/index.php/zgloszenia/
mailto:d.duch@vitalmedic.pl


Plan gier – pojawi się w dniu 18.08 2020 (wtorek) na stronie www.pstl.pl, w grupie 
,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie oraz na profilu PSTL na Facebooku. 
Informacja jak dołączyć do tej grupy znajduje się na stronie www.pstl.pl w zakładce 
,,Grupa TENIS-MED WhatsApp”. 
    
WPISOWE:  

 

• 200 zł. członek PSTL 

• 250 zł. osoby nie będące członkami PSTL 

• dla członków PSTL powyżej 65 roku życia i poniżej 35 – wpisowe 150 zł 
 

Płatne na miejscu bądź przelewem na podane niżej konto: 

 
55 1600 1462 1836 9856 8000 0001 

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 

FT SERWIS SP. Z O.O. 

SKŁODOWSKIEJ  CURIE 21 

46-200 KLUCZBORK 

W tytule przelewu prosimy wpisać: Vital Medic Cup, imię i nazwisko 

 

http://www.pstl.org/
http://www.pstl.org/

