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                     Kraków 2018.05.25 
 

Komunikat 2 /KWJ -KWK/2018 
 

 Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego uprzejmie informuje o  powołaniach 
na organizowany obóz  Kadry Wojewódzkiej Kadetów oraz Kadry Wojewódzkiej Juniorów  
w Gdowie - Gminna Hala Sportowa okresie od 21.07.2018 do 4.08.2018 
 
Przyjazd:  
- w dniu  21.07.2018 (sobota) od kolacji w godzinach  16.00 - 17.30  
- zakwaterowanie i wyżywienie w Szkole Podstawowej w Gdowie, 32-420 Gdów, ul. Lekarska 
1206. Treningi w Gminnej Hali Sportowej. 
Wyjazd:  
-w dniu 4.08.2018 (sobota) po obiedzie j/w od godz. 14.00  
 
W obozie mogą uczestniczyd zawodnicy : 
a/w wieku Kadetów ur. 2003-2004 r.  - 11 zawodników 
b/ w wieku Juniora ur.  2000-2001-2002 r. - 12 zawodników 
c/ którzy w roku 2018 lub 2017 brali udział w Indywidualnych lub Drużynowych 
Mistrzostwach Polski  Kadetów i Juniorów  
d/ w przypadku Kadetów startujących w obecnym sezonie po raz pierwszy liczymy wynik 
za  udział w MP Młodzików w sezonie poprzednim. 
e/ do 30% składu grupy mogą stanowid zawodnicy, którzy nie brali udziału  
w Mistrzostwach Polski, reprezentujący dobry poziom sportowy. Obowiązkowo należy 
posiadad aktualną licencję sportową na obecny sezon oraz ważne badania potwierdzone 
przez lekarza sportowego. Zajęcia treningowe prowadzone będą przez trenerów kadry 
wojewódzkiej w hali, na basenie oraz na siłowni. Należy zabrad ze sobą strój kąpielowy oraz 
sprzęt do zajęd na hali  i  w terenie. 
 
Pierwszeostwo do zakwalifikowania na obóz mają zawodnicy, którzy  spełniają w/w wymogi  
i potwierdzą udział do dnia 01.06.2018 (piątek). 
Po tym terminie w ramach wolnych miejsc jest możliwośd udziału w obozie innych 
zawodników w ramach utworzonej kadry rezerwowej po uzyskaniu zgody PZTS 
 
Proszę do dnia 01.06.2018 (piątek ) potwierdzid pisemnie uczestnictwo z kadry podstawowej 
i chęd udziału zkadry rezerwowej do KOZTS – email: krakowski@pzts.pl lub tel. 503 192 354.  
 
W dniu 03.06.2018 podamy ostateczną listę zakwalifikowanych zawodników na obóz oraz 
powołaną kadrę trenerską(trenerzy z obozu zimowego + nowi) 
 
Dopłata do kosztów obozu wynosi 260 zł od zawodnika płatne na konto KOZTS jak  
w nagłówku filmówki do dnia11 .06.2018 r. (poniedziałek).Brak wpłaty oznacza rezygnację. 
 
Bliższych informacji udziela oraz przyjmuje zapisy Andrzej Wojtas tel. 503 192 354 
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Każdy uczestnik wypełnia i przesyła do KOZTS przed obozem: 
1/ zgodę rodziców na udział w szkoleniu (oryginał), 
2/oświadczenie o ochronie danych osobowych-zgoda jednego z rodziców (oryginał), 
3/ badanie lekarskie od lekarza sportowego (ksero) ważne w czasie trwania obozu. 
 
W tym sezonie przewidywane są  jeszcze następujące akcje szkoleniowe : 
a/ obóz kadetów w Wieliczce 13.08-24.08.2018 – 11 osób  - 11 dni  
b/ obóz juniorów w  Krakowie  12.08-26.08.2018 - 10 osób – 14 dni  
 
Szczegóły podamy w odrębnym komunikacie.  
 
W załączeniu : 
1/ druki obozowe 
2/ wykaz zawodników z listy podstawowej 
     uprawnionej do udziału w obozie. 

 
 

  
                                                                               Wiceprezes KOZTS 

         
                                                                                                       Andrzej Wojtas 

 

 

 

 

 

 


