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Kortowo prince Open 2013

Poznań / ul. Kotowo 62 / tel. +48 61 899 10 20 / www.kortowo.com.pl

PARTNERZY PATRONAT MEDIALNY PATRONAT

 

19-21 LIPCA

OGÓLNOPOLSKI 
 AMATORSKI 
 TURNIEJ TENISOWY

2 RANGA ATP

PLAN TURNIEJU:

INFORMACJE WPISOWE
Informacje o turnieju:
www.kortowo.com.pl
www.teniqo.com.pl
na Facebooku

Kontakt:
Krzysztof Wierszyłłowski 
tel. 601 789 499 
krzysztof@kortowo.com.pl

 

Turniej
Termin zgłoszeń

Losowanie 
Kategoria    

piątek - niedziela 19 - 21 lipca
do środy, 17 lipca
czwartek, 18 lipca, godz. 20:00
mężczyźni: singiel open pro, open, 35+, 45+, 55+, 
debel open pro, open, 45+
kobiety: singiel open, 45+, debel open
gra mieszana open
Zapisy wyłącznie do jednej kategorii singlowej
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       CZWARTEK, 18 LIPCA
20:00 – weryfikacja, losowanie turnieju online 
             www.teniqo.com oraz ustalenie planu gier
21:00 – impreza integracyjna, 
             prezentacja zdjęć z 2011, 2012, konkurs

             PIĄTEK, 19 LIPCA
18:00 – początek turnieju pierwsze gry
21:00 – koniec gier / dzień pierwszy 
21:30 – turniej nocny TENNIS VIP SESSION

             SOBOTA, 20 LIPCA
09:00 – początek gier/dzień drugi
10:00 – wspólne zdjęcie
13:00 – lunch dla zawodników
15:00 – I konkurs   celność
16:00 – prezentacja   dr. Tomasz Garsztka „Jak uniknąć 
             kontuzji – rozciąganie statyczne i dynamiczne”
17:00 – II konkurs   Speer test
18:00 – sesja zdjęciowa PRINCE of TENNIS !
20:30 – Johnnie Walker night   prezentacja i degustacja 
             whisky
21:00 – Player’s Party

   NIEDZIELA, 21 LIPCA
10:00 – półfinały
12:00 – finały
14:00 – zakończenie turnieju

Potwierdzenie rejestracji prosimy przesłać na adres:  
office@kortowo.com.pl lub krzysztof@kortowo.com.pl 
z następującymi danymi:
imię i nazwisko 
adres mailowy i telefon kontaktowy
data urodzenia
kategoria w której startuję i aktualny ranking ATP 
nr licencji ATP

ZAPISY I REJESTRACJA DO 17.07 W SERWISIE WWW.TENIQO.COM : 

120 zł /os.
+15 zł/os. debel
+15 zł/os. mikst
/w ramach wpisowego: turniej, 
sobotni bankiet, turniejowy T-shirt, 
konkursy, prezentacje/
  
wpłacamy przed turniejem na konto: 
BNP PARISBAS  35 1600 1084 0004 
0503 6630 0001

c l u b  r e s t a u r a n t
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