
                

 

 
 

 

 

 

Zaproszenie 
 

na 
 

1. POLONIJNE HALOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA W TENISIE ZIEMNYM 
 

w dniach 
 

30 marca – 2 kwietnia 2023 

 
w ośrodku tenisowym  VITALITY w miejscowości  VENDRYNĚ – WĘDRYNIA – CZECHY. 
Miejscowość leży w malowniczym krajobrazie Beskidu Cieszyńskiego. 
 
Organizator:  PTTS „BESKID ŚLĄSKI“ 

(POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - SPORTOWE „BESKID ŚLĄSKI“  
w REPUBLICE CZESKIEJ) 

 

Kontakty do organizatora : 
Kierownik turnieju:  Arnold Sikora – tel. : + 420 736 626 830, info@beskidcup.com 
Sędzia główny:   Roman Sikora – tel. : + 420 736 626 834 
 

Miejsce rozgrywek: 739 94 VENDRYNĚ 1017,  obiekt sportowy VITALITY Slezsko 
Zaplecze sportowe:  4 korty tenisowe, profesjonalna nawierzchnia Rebound Ace 
Dyscypliny :   single mężczyźni wg kategorii wiekowych 

                      single kobiety wg kategorii wiekowych 
                      deble mężczyźni (bez kategorii wiekowych) 
                      deble kobiety (bez kategorii wiekowych) 
                      miksty (bez kategorii wiekowych) 

W turnieju mogą startować również dzieci od 8 lat. 
 
Każdy uczestnik może startować we wszystkich 3 dyscyplinach. 
 
Zgłoszenia :   do 3 marca 2023 na adres mailowy info@beskidcup.com 
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W zgłoszeniu trzeba podać: Imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj, adres mailowy, 
telefon, informację w jakiej dyscyplinie uczestnik chce brać udział. 
W razie zgłoszenia do debli i mikstów należy podać imię partnera w parze. 
Razem ze zgłoszeniem trzeba uregulować opłatę startową za udział w turnieju. 
Opłata dla zakwaterowanych – 2.800,- CZK lub 120,- EUR lub 590,- PLN 
Opłata dla niezakwaterowanych – 900,- CZK lub 40,- EUR lub 200,- PLN 
 
Konto bankowe CZK :   
Bank :    ČSOB, a.s.  
Nr konta :    288290114/0300 
IBAN :    CZ64 0300 0000 0002 8829 0114 
BIC/SWIFT:   CEKOCZPP 
 
Konto bankowe EUR : 
Bank :                                 Moneta Money Bank,a.s. 
Nr konta :                          225140477/0600 
IBAN :                                CZ34 0600 0000 0002 2514 0477 
BIC/SWIFT :                      AGBACZPP 
 
Konto bankowe PLN : 
Bank :                                 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 
Nr konta :                          87 1050 1403 1000 0023 0359 9472 10501403 
IBAN :                                 PL87 1050 1403 1000 0023 0359 9472 10501403 
BIC/SWIFT :                       INGBPLPW 
 
Opłata startowa obejmuje : 

uczestnictwo w turnieju, 
napoje w trakcie całego turnieju, 
2 wieczory integracyjne z kolacją – rautem  
(czwartek 30 marca oraz sobota 1 kwietnia 2023) 
zakwaterowanie – 4 noclegi ze śniadaniem 

 
Zakwaterowanie:  Hotel VITALITY – bezpośrednio obok hali tenisowej  

lub Pensjonat STADION w odleglości 3 km.  
Zameldowanie możliwe jest już od środy 29 marca 2023 od godz. 15:00 po uprzednim 
kontakcie z organizatorem. 
 
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody. 
 
Regulamin : 
W turnieju mogą brać udział osoby będące Polakami lub mające polskie pochodzenie, 
stale mieszkające za granicą Polski, bez względu na posiadane obywatelstwo a także ich 
malżonkowie lub osoby w związku partnerskim oraz ich dzieci. 



 
Mecze będą rozgrywane do 2 wygranych setów. Przy stanie 1:1 w setach rozgrywany 
jest tiebreak do 7 punktów.  
Weryfikacja zawodników:  30 marca 2023 od godz. 8:00 do 8:30 
Rozpoczęcie turnieju:   30 marca 2023, godz. 9:00 
 
Wg ilości zgłoszonych zawodników organizator w następnym komunikacie na stronie 
www.beskidcup.com  przedstawi grupy wiekowe w jakich będzie turniej rozgrywany. 
 
Losowanie odbędzie się po zamknięciu zgłoszeń. 
 
Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia zmian w systemie gry wg ilości 
zgłoszonych zawodników. 
 
Każdy zawodnik startuje w turnieju na własne ryzyko i powinien posiadać odpowiednie 
ubezpieczenie.  
 
 
 
 
 

Program 
 

Czwartek, 30 marca 2023 

8:00 – 8:30  Prezentacja uczestników turnieju BESKID CUP 2023 
9:00   Otwarcie 1. POLONIJNYCH HALOWYCH MISTRZOSTW 

ŚWIATA W TENISIE ZIEMNYM – BESKID CUP 2023 
9:10    Rozpoczęcie meczy w pierwszym dniu turnieju 
20:00   1. Wieczór integracyjny dla uczestników turnieju oraz gości 
 

 Piątek, 31 marca 2023 

08:00    Rozpoczęcie meczy w drugim dniu turnieju 
 

Sobota, 1 kwietnia 2023 

08:00    Rozpoczęcie meczy w trzecim dniu turnieju 
20:00   2. Wieczór integracyjny dla uczestników turnieju oraz gości 
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Niedziela, 2 kwietnia 2023 

08:00    Rozpoczęcie meczy w czwatym dniu turnieju 
14:00    Zakończenie meczy turniejowych 
15:30    Ogłoszenie zwycięzców poszczególnych dyscyplin 
17:00   Zakończenie 1. POLONIJNYCH HALOWYCH MISTRZOSTW 

ŚWIATA W TENISIE ZIEMNYM – BESKID CUP 2023 
 
 
 
 
 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 


