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Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w imieniu Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza
wszystkich na Warsaw Polish Open 2008 z cyklu ITTF Pro Tour , który w dniach 26-30 listopada br.
zostanie rozegrany w hali Torwar przy ul. Łazienkowskiej 6A w Warszawie.W zawodach weźmie udział
ponad 300 zawodniczek i zawodników z 42 federacji. Jest to ostatnia szansa, aby zakwalifikować się do
finałów Grand Finals, które na początku grudnia odbędą się w Makao.Polski Związek Tenisa Stołowego
przewiduje bezpłatny wstęp dla wszystkich kibiców, wydany będzie też specjalny folder na zawody.
PROGRAM ZAWODóW:
26 listopada 2008 r. (środa) - dzień 1:
10:00 - kwalifikacje
27 listopada 2008 r. (czwartek) - dzień 2:
10:00 - kwalifikacje
28 listopada 2008 r. (piątek) - dzień 3:
10:00 - 1 runda singla kobiet
13:00 - 1 runda singla mężczyzn
16:00 - 2 runda singla kobiet
17:30 - 2 runda singla mężczyzn
19:00 - 1 runda debla kobiet
19:45 - 1 runda debla kobiet
29 listopada 2008 r. (sobota) - dzień 4:
10:00 - Ćwierćfinał debla kobiet
11:15 - 3 runda singla kobiet
13:15 - Ćwierćfinał debla mężczyzn
14:30 - 3 runda singla mężczyzn
16:00 - Ćwierćfinał singla kobiet
17:30 - Ćwierćfinał singla kobiet
19:00 - Półfinał debla kobiet
19:45 - Półfinał debla mężczyzn
30 listopada 2008 r. (niedziela) - dzień 5:
10:00 - Półfinał singla kobiet
11:30 - Półfinał singla mężczyzn
13:00 - Finał debla kobiet
13:45 - Finał debla mężczyzn
14:30 - Finał singla kobiet
15:15 - Finał singla mężczyznTransmisje z turnieju będzie można oglądać na kanale TVP Info (dawne
TVP3). W sobotę będzie to godzinna relacja, a w niedzielę od godz.
13:00 przewidziana jest transmisja ze wszystkich finałów. Wyniki i
informacje na bieżąco będą dostępne na stronie PZTS.

https://kozts.pl
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