
XXIII Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Bielsko-
Biała 2022

DATA:
24.03 - 27.03.2022 r. (czwartek – niedziela)

MIEJSCE:
BKT Advantage Bielsko-Biała
ul. Ceramiczna 20 (park Rosta, ulica boczna od ul. Komorowickiej) 
43-346 Bielsko-Biała 
https://www.tenisbielsko.pl/

KORTY:
4 korty o nawierzchni dywanowej (bez piasku) w hali
1 kort o nawierzchni twardej w hali

ORGANIZATORZY:
BKT Advantage Bielsko-Biała
Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (www.pstl.  pl)
Grażyna Martini-Kamińska
Rafał Kluba
Wojciech Wrzoł - wiceprezes zarządu BKT Advantage
Marcin Pokrzywnicki (tel. 601172151, mail: marcinpokrzywnicki90@gmail.com)

SPONSORZY:
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
Beskidzka Izba Lekarska
Prezydent miasta Bielsko-Biała
Volvo Auto-Boss Bielsko-Biała (https://autoboss.volvocars-partner.pl/ )
Ustronianka
Browar Cieszyn 
Pacific Polska
Ośrodek Radioizotopów POLATOM 
Pediatryczne Centrum Zabiegowe Bielsko-Biała
INDIBA Polska, SALVEO Medical Care Ustroń
Hotel Wisła Premium

PIŁKI:
Tretorn Serie + Control (oficjalne piłki PSTL)

POCZĄTEK GIER:
czwartek, godzina 9.00 (istnieje możliwość rozegrania pierwszego meczu później w 
czwartek lub od piątku rano – proszę napisać o tym w mailu podczas zgłoszenia)

OFICJALNY HOTEL TURNIEJOWY:
Hotel na Błoniach
ul. Pocztowa 39
43-300 Bielsko-Biała
Kameralny, pięknie położony poza centrum, tuż przy lesie i blisko szlaków górskich. 
Posiada restaurację oraz pub z własnym piwem rzemieślniczym. Odbędzie się tam też 

https://autoboss.volvocars-partner.pl/
http://www.pstl.org/


impreza turniejowa.

pokój 1-osobowy 170 zł/doba ze śniadaniem
pokój 2-osobowy 220 zł/doba ze śniadaniem
hasło "Turniej tenisowy"

prosimy, aby Goście robili rezerwację na e-mial:
recepcja@hotelnabloniach.pl *w tytule wpisać Turniej Tenisowy

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:
w Turniejowym Hotelu na Błoniach
piątek, 25.03.2022 o godzinie 20:00
zapewiamy catering
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

Miksty (zostaną rozegrane jeżeli pozwoli na to czas) - kategorie do 100 lat i powyżej 100 
lat (suma wieku zawodników w prze). Zgłoszenia podczas turnieju.

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). 
Zgłoszenia podczas turnieju po przegranym meczu.

Dopuszcza się udział w 3 kategoriach (jeden singiel, jeden debel, jeden 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 18.03 2022 r.  do godziny 23:59 (sobota) mailowo na adres: 
marcinpokrzywnicki90@gmail.com
w mailu proszę podać: imię, nazwisko, kategorię (liczy się rok urodzenia), planowany 
przyjazd (dzień i godzinę) co wiąże się z terminem pierwszego meczu, telefon, aktualny 
adres zamieszkania, przynależność do izby lekarskiej (nazwa izby), posiadaną 
specjalizację oraz informację czy na players party będzie się z osobą towarzyszącą

zgłoszenia do debla, miksta oraz turnieju pocieszenia na miejscu

Losowanie drabinek – 19-20.03 2022, sobota-niedziela
Plan gier – pojawi się w dniu 21.03 2022 (poniedziałek) na stronie www.pstl.pl, w grupie 
,,TENIS-MED” na WhatsApp'ie oraz na profilu PSTL na Facebooku 
(https://www.facebook.com/Polskie-Stowarzyszenie-Tenisowe-Lekarzy-PSTL-
1545860942378825).

http://www.pstl.org/
mailto:*recepcja@hotelnabloniach.pl


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.pl w zakładce 
,,Grupa PSTL WhatsApp”.

 
WPISOWE: 
Płatne na miejscu.

 członek PSTL – 250 zł
 osoba nie będącą członkiem PSTL – 300 zł (można opłacić składkę członkową 

PSTL na miejscu u członków Zarządu PSTL)
 osoba towarzysząca w players party – 100 zł

INNE ATRAKCJE:
 we wszyskie dni turnieju za wyjatkiem niedzieli - poczęstunek na kortach
 dodatkowo możliwość zakupu jedzenia, piwa i wina na kortach
 losowanie wśród wszystkich uczestników nagrody od Volvo w sobotę o 14.00 - 

samochód marki Volvo z pełnym bakiem na weekend + torba z gadżetami
 losowanie wśród wszystkich uczestników Vouchera na pobyt w Hotelu Wisła 

Premium*** (pobyt zawiera: 1 nocleg w pokoju dla 2 osób, śniadanie, sauna sucha, 
łaźnia parowa, jackuzzi, grota solna, bilard) + możliwość treningu 1h z Grzegorzem 
Panfilem (polski tenisista, finalista Puchar Hopmana 2014, medalista mistrzostw 
Polski, najwyżej 238 w rankingu ATP w singlu i 176 w deblu)

 woda, pakiety startowe dla wszystkich uczestników
 w sobotę 26.03 w godzinach 12.00-17.00 możliwość jazd testowych autami Volvo 

(np. Volvo C40 elektryk) wraz z przedstawicielem handlowym 
 INDIBA Polska wraz z SALVEO Medical Care Ustroń jako partnerzy medyczni 

turnieju zapewnią opiekę fizjoterapuety. Zawdnicy będą mieli okazję skorzystać z 
zabiegów przy użyciu innowacyjnej technologii INDIBA activ przyspieszającej 
regenerację. Z INDIBY korzystają sportowcy z całego świata w tym Rafael Nadal.

http://www.pstl.org/
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