41. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISOWY
Eindhoven, 16 października 2018 r
Drodzy przyjaciele sportu,
Wróciliśmy! Po kilku latach nieobecności, Stowarzyszenie Tenis Stołowy Studentów
Eindhoven TAVERES organizuje Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego (ITT) i jak
zwykle każdy uczeń z całej Europy może w nim uczestniczyć. Ten największy studencki
turniej tenisa stołowego w Europie jest na bardzo wysokim poziomie, ale oferuje także
możliwości dla graczy rekreacyjnych. Poza tenisem stołowym na najwyższym poziomie,
turniej jest także świetną zabawą! To wyjątkowe połączenie gwarantuje udane ITT od 40
lat.
Zaproszenia zostały wysłane do uniwersytetów w całej Europie. Turniej odbędzie się w
weekend od 10 do 12 maja 2019. Rozpocznie się w sobotę o godzinie 9.00, a zakończy się
w niedzielę po południu około 17.00. Oczekujemy, że wszyscy uczestnicy przyjadą w
piątek wieczorem między 20.00 a 23.00. Chociaż turniej jest skierowany przede
wszystkim do studentów, możliwe jest również wejście, gdy nie ma stworzonego zespołu
uniwersyteckiego.
W sobotę odbędzie się mieszany turniej drużynowy. Każda drużyna składa się z dwóch
graczy. W sobotnią noc odbędzie się wielkie przyjęcie.1 W niedzielę odbędą się
indywidualne zawody zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jednak kobiety mogą
również brać udział w zawodach poszczególnych mężczyzn, jeśli sobie tego życzą. Jeśli
będzie zbyt mało uczestników zawodów kobiecych, zamiast tego będzie jeden turniej
mieszany. Możliwe jest również zagrać tylko jednego dnia lub uczestniczyć w turnieju jako
towarzysz / trener.
Turniej zostanie rozegrany w Student's Sports Center na Uniwersytecie Technologicznym
w Eindhoven (O.L. Vrouwestraat 1 w Eindhoven, Holandia). Uczestnicy i towarzysze /
trenerzy spędzą noc w centrum sportowym, dlatego prosimy o zabranie ze sobą własnego
śpiwora i materac. Jeśli nie masz ochoty na dużą imprezę „sypialną", możesz obozować
obok centrum sportowego. W takim przypadku przynieś swój własny namiot.
W tym roku rejestrację można przeprowadzić za pośrednictwem naszej strony
internetowej. Możesz zapisać się do turnieju za pośrednictwem linku www.taveres.nl/ittsubscribe. Wszelkie zmiany w składzie zespołu powinny być zgłaszane na czas za
pośrednictwem adresu e-mailowego itt2019@taveres.nl. Subskrypcja kończy się 19
kwiecień 2019 r. Opłata wpisowa wynosi 30 EUR za zawodnika za oba dni, 17,50 EUR za
zawodnika za jeden dzień i 17,50 EUR za osobę towarzyszącą / trenera (bez względu na
liczbę dni). Cena obejmuje śniadanie w sobotę i niedzielę oraz dwie noce. Obiad można
kupić w stołówce ośrodka sportowego lecz nie zapewniamy obiadu. Dodatkowo możesz
zamówić koszulkę ITT. Koszulka została zaprojektowana specjalnie na potrzeby tego
turnieju i kosztuje 7,50 EUR. Na samym turnieju będzie dostępnych tylko kilka
dodatkowych takich T-shirtów. Płatność odbywa się przy zamawianiu biletów.
Po zamknięciu wpisu otrzymasz dalsze informacje. Prosimy przed przybyciem potwierdzić
obecność. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, wyślij wiadomość na adres
itt2019@taveres.nl. Cała komunikacja podczas ITT będzie odbywać się w języku
angielskim.
Mamy nadzieję, że zobaczymy się na turnieju!
Z poważaniem,
Jeroen Weijts (sekretarz)
W imieniu 53. zarządu E.S.T.T.V. TAVERES
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Nie będziemy podawać alkoholu uczestnikom w wieku poniżej 18 lat podczas ITT.

