KOMUNIKAT
PÓŁFINAŁ TALENTIADY 2018
MIASTO Radom
1. Kategoria wiekowa:

do lat 10 (2008 i młodsi)

2. Termin: 02-03.06.2018
3. Miejsce rozgrywania ( adres): Radom ul. Bulwarowa 19
4.

Organizator: Akademia Tenisowa Masters

5. Zgłoszenia: do 30 maja 2018 na adres e-mail atmasters@atmasters.pl
Należy wypełnić i przesłać oficjalny druk zgłoszenia
6.

Wpisowe : 150zł od drużyny

7.

Zawody mają charakter drużynowy

8. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest ubezpieczyć się we
własnym zakresie a za bezpieczeństwo grupy w czasie trwanie imprezy pełną
odpowiedzialność ponosi trener prowadzący/opiekun.
9. Informacje o turnieju:
Dyrektor turnieju: Jan Błaszczyk
Sędzia Naczelny: Jarosław Błaszczyk
Przepisy
Zgodne z regulaminem Talentiady
Weryfikacja drużyn: 02 czerwca 2018r. godz. 09.00 – 09.30
Losowanie: Odprawa kierowników drużyn i losowanie zawodów: 02.06.2017 godz. 9.45

Otwarcie zawodów godz.10.30, po otwarciu rozpoczęcie zawodów
sprawnościowych

Nawierzchnia: ziemna
Nagrody:
Puchary dla trzech pierwszych drużyn, medale dla każdego
zawodnika trzech najlepszych drużyn, a dla wszystkich uczestników
dyplomy

Informacje:
Koordynator regionalny: Tomasz Urbanek
tomaszurbanek@sportteam.pl

501-620-844

Drużyna: minimum 4osoby (2 chłopców i 2 dziewczynki oraz rezerwowi: 1 chłopiec i 1
dziewczynka)

I część: Konkurencje sprawnościowe:
1) bieg na 20m
2) bieg gwiaździsty ze zbieraniem piłek
3) rzut piłką tenisową w dal z klęku
4) bieg wahadłowy z odrzucaniem piłek
5) bieg 6min. – nie będzie rozgrywany
II część: Mini gry drużynowe - unihokej, piłka ręczna, piłka nożna
III część: Gry paratenisowe rozgrywane na polach serwisowych piłka 50% wolniejsza
IV część: Gry tenisowe rozgrywane na polach serwisowych piłka 50% wolniejsza
Pierwsze 8 drużyn awansuje do etapu rozgrywek finałowych Talentiada 2018

Zakwaterowanie drużyn we własnym zakresie
Organizator pokrywa koszt wyżywienia/obiady/ oficjalnych składów drużyn -5 osób
(2 chłopców + 2 dziewczynki+ trener)
Zakwaterowanie i wyżywienie:

Wyżywienie /obiady/ na kortach: Radom ul. Bulwarowa 19

Posiłki: 02 czerwca (obiad), 03 czerwca (obiad )
Organizator nie zapewnia zakwaterowania.
Hotele:
Hotel Promenada Radom ul. Bulwarowa 15 tel.536373839 /zniżki na hasło Talentiada
100,00 za pok.2 os. bez śniadania, 140,00 ze śniadaniem
150,00 za pok. 3 os./dostawka/ bez śniadania/210,00 ze śniadaniem/.
Hotel Gromada Radom ul. Narutowicza 9 tel.48 3689100 /zniżki na hasło Talentiada,
120,00 za pok.2 os.,
Hotel Glass Radom ul. Beliny-Prażmowskiego 17 tel.48 3402585
Do zobaczenia!

