
 XX Ogólnopolski Turniej Tenisowy Lekarzy „TRZECH KRÓLI”

Częstochowa 2023

DATA:

6.01-8.01.2023 (piątek-niedziela)

MIEJSCE:

HOTEL SCOUT (pokoje są zarezerwowana  na hasło „ Turniej tenisowy Lekarzy”)

Drogowców 12, 42-200 Częstochowa tel.: 734472307

KORTY: 3 korty o nawierzchni twardej na hali

ORGANIZATORZY:

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Naczelna Izba Lekarska

Polskie Stowarzyszenie Tenisowe  Lekarzy ( www.pstl.pl)

Lesław Rudziński 601 913 381, Rita Idziak 692 397 518

DYREKTOR TURNIEJU : Lesław Rudziński

SĘDZIA  NACZELNY TURNIEJU: Filip Stypa - PZT, II sędzia - Łukasz Harciarek

SPONSORZY GŁÓWNI:

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Naczelna Izba Lekarska

Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy

PIŁKI:    - TRETORN Serie + Control (oficjalne piłki PSTL)

POCZĄTEK GIER:  9.00 piątek – 6.01.2023r.

13.00 – uroczyste otwarcie turnieju

14.00 – 16.00  – ścianka wspinaczkowa

18.00 – szkolenie „ e-dokumentacja medyczna”

20.00 –CASYNO w restauracji

Sobota 7.01.2023 

- Zwiedzanie Jasnej Góry

godz. 20.00 Bal kostiumowy w Hotelu SCOUT (wypożyczalnia strojów do dyspozycji w hotelu)

Niedziela: 8.01.2023r.

9.00 – gry turniejowe

ATRAKCJE:

http://www.pstl.pl/


Kręgle – rezerwacja we własnym zakresie

GRUPY WIEKOWE:

Gra pojedyncze

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 – 45 lat (open),+45, +55

Panowie – do 45 lat (open),45-55, 55-65, +65, +75

Gry deblowe:

Zapisy do gier deblowych na miejscu u sędziego. 

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:

Zgłoszenia do turnieju  do dnia 22.12.2022r. poprzez stronę  Polskiego Związku Tenisowego pod 
adresem https://portal.pzt.pl/TournamentResults.aspx?CategoryID=AIS&TournamentID=B6F19A04-
44AA-469A-8D30-E66E9E8C372C

W przypadku problemów ze zgłoszeniem przez stronę PZT prosimy o kontakt z Panią Anetą Budzałek 
tel. 533332671.

Zgłoszenia do debla do piątku 6.01.2023r. do godz. 15:00 na miejscu u sędziego. 

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie osoby towarzyszącej na bal karnawałowy sms -em do Rity Idziak tel.: 
692397518.

Losowanie drabinek – 29.12.2023r. Plan gier pojawi się 3.01.2023r. na stronie PZT, następnie na 
stronie www.pstl.pl, a także  w grupie „TENIS-MED.” Na WhatsApp’ie.

Aktualną listę zgłoszeń do turnieju można śledzić na str. PZT.

Informacja jak dołączyć do grupy PSTL na WhatsApp’ie znajduje się na stronie www.pstl.pl w zakładce
„Grupa PSTL WhatsApp”.

WPISOWE płatne na miejscu   

wpisowe - 300 zł

Członek PSTL, lekarze do 30r.ż.-250zł

Lekarze>80 r.ż – bez wpisowego

Udział osoby towarzyszącej w balu karnawałowym – 150zł.

http://www.pstl.pl/
http://www.pstl.pl/


 


