
Kolekcje — kuchnia

Kaliskie Towarzystwo Tenisowe założone

zostało w 1993 roku, przez grupkę

pasjonatów. Dzisiaj jest to największe tego

typu stowarzyszenie w Południowej

Wielkopolsce i jeden z najprężniej

działających ośrodków tenisowych w całym

województwie.

Możemy się pochwalić:

✓ Czterema kortami o nawierzchni ziemnej

(wszystkie dysponują sztucznym

oświetleniem).

✓ Budynkiem sanitarnym, wyposażonym

w toaletę, prysznic oraz szatnie.

✓ Rozgrywkami ligowymi, w których udział

bierze blisko100 osób (pięć poziomów

rozgrywek, a do tego ligi „dodatkowe”).

✓ Kilkunastoma turniejami w każdym

sezonie (zarówno singlowymi, jak

i deblowymi; dla dorosłych oraz dla

dzieci i młodzieży).
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„ Jedy ną  osobą , 
k tóra  m oże  c ię  

zm oty wować  
jes teś  ty  sam ! ”



Rozgrywki ligowe organizowane są przez nasze

stowarzyszenie nieprzerwanie od 2005 roku.

W tegorocznym sezonie rozgrywki „zasadnicze” liczą

pięć lig, po 16 osób w każdej. Termin zapisów do nich

mija 20 kwietnia.

Co roku KTT uruchamia także ligi „dodatkowe” (jak np.

liga kobieca, ligi „wiekowe”, czy rozgrywki deblowe), do

których zapisy trwają jeszcze w trakcie sezonu (jak długo

to zależy od danej ligi).

Więcej informacji o funkcjonowaniu rozgrywek ligowych

można uzyskać pod numerem tel.: 502 593 490.

Rezerwacje kortów online

Nasz obiekt jest w systemie

Korty.org, dzięki czemu rezerwacja

kortów odbywa się w sposób online

(https://korty.org/kalisz-ktt/grafik).

Więcej informacji na ten temat

można uzyskać pod numerem tel.:

606 663 842.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Chociaż Kaliskie Towarzystwo Tenisowe

powstało przede wszystkim z myślą

o rywalizacji amatorskiej, to turnieje, a także

treningi dla dzieci i młodzieży zawsze na

kortach przy ulicy Łódzkiej miały miejsce.

Od 2016 roku KTT ściśle współpracuje z sekcją

tenisa Kaliskiego Klubu Sportowego,

w ramach której szkoli się dzieci i młodzież na

każdym poziomie zaawansowania. Treningi te

w dużym stopniu odbywają się na obiekcie

przy ul. Łódzkiej.

Wraz z KKS-em organizujemy również szereg

turniejów dla dzieci i młodzieży, w tym imprezy

rankingowe Polskiego Związku Tenisowego,

ogólnopolskiej turnieje Tenis 10, a nawet

zawody rangi Mistrzostw Polski. W 2021 roku

zainaugurowana zostanie jeszcze jedna

wspólna inicjatywa – Letnia Liga Młodzieżowa.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz

turniejów dla dzieci i młodzieży udzieli Michał

Jaśniewicz (tel. 502 593 490; e-mail

michal.jasniewicz@kkskalisz.com.pl).

ROZGRYWKI LIGOWE KTT

https://korty.org/kalisz-ktt/grafik


Rozgrywki turniejowe to nieodzowny element działalności 

Kaliskiego Towarzystwa Tenisowego. Co roku w sezonie 

letnim organizujemy przynajmniej kilkanaście turniejów, a 

w ostatnich latach dochodzą do tego również imprezy w 

okresie zimowym.

Od 2020 roku większość turniejów organizowanych przez 

KTT wpisanych jest do kalendarza SiA PZT, co daje 

możliwość zbierania punktów do ogólnopolskiego 

rankingu, a także zapewnia wysoki poziom sportowy.

Naszym przesłaniem jest, aby zmagania turniejowe były 

przystępne dla tenisistów-amatorów na każdym poziomie 

zaawansowania oraz w różnym wieku. Dlatego też 

stawiamy na różnorodność przy układaniu kalendarza. Nie 

brakuje u nas turniejów singlowych, deblowych, a także 

mikstowych w różnych kategoriach wiekowych oraz 

poziomie zaawansowania. 

Najważniejsze imprezy KTT w 

sezonie 2021:

- Tur. charytatywny „Gramy aby pomóc”

(7-9.05, II ran. SiA PZT).

- Otwarte Mistrzostwa Kalisza im. R. Pawlaka 

(27-29.08, II ran. SiA PZT).

- Cykl turniejów deblowych o puchar „Julka”

(pierwszy turniej 22.05)

- Mistrzostwa Kalisza Dzieci i Młodzieży 

(29-30.05)

Pełen kalendarz turniejowy (niektóre daty mogą 

ulec zmianie):  www.ktt.kalisz.pl/?page_id=1613

Jak dołączyć do 
stowarzyszenia

Numer konta bankowego KTT:

84 1140 2017 0000 4402 1146 3470

Adres do korespondencji: 

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19.

NIP 618-10-34-163

Chęć przystąpienia do Kaliskiego 

Towarzystwa Tenisowego należy 

najpierw zgłosić do zarządu (prezes 

Konrad Lipiński – tel. 691 968 296).

Następnie należy uiścić wpisowe oraz 

składkę członkowską na dany rok. 

Aktualny cennik znaleźć można tutaj: 

https://ktt.kalisz.pl/?page_id=23.

Trzecim krokiem jest wypełnienie 

deklaracji członkowskiej, która 

dostępna jest na kortach KTT (można ją

również pobrać stąd:

https://ktt.kalisz.pl/dokumenty/Deklara

cja-czlonkowska-wzor.docx).

TURNIEJE DLA KAŻDEGO

https://ktt.kalisz.pl/?page_id=23
https://ktt.kalisz.pl/dokumenty/Deklaracja-czlonkowska-wzor.docx


Znajomości i przyjaźnie członków Kaliskiego

Towarzystwa Tenisowego wykraczają daleko

poza korty. Tenisowa „brać” jeździ m.in.

wspólnie na narty, spotyka się na imprezach

okolicznościowych (a często także bez okazji),

utrzymując regularne kontakty.

Od 2013 roku część członków KTT jeździ na

mecze tenisowe reprezentacji Polski, tworząc

nieformalny Klub Kibica. Głównym inicjatorem

oraz osobą prowadzącą doping na meczach

jest prezes KTT - Konrad Lipiński, którego

nieodłącznym atrybutem na wszystkich

spotkaniach jest bęben, opatrzony logo KTT.

Jak dotąd na większość spotkań jeździ kilku lub

kilkunastoosobowa grupa kibiców.

Najliczniejsze grono kaliskich fanów (blisko

dwadzieścia osób) towarzyszyło reprezentacji

Polski na spotkaniu z Argentyną w gdańskiej

Ergo Arenie (luty 2016 r.). Kaliscy kibice jeżdżą

za drużyną po całej Europie, byli m.in. w

Estonii, Słowacji, Słowenii, Niemczech, Belgii,

czy Czechach. Wyjazdy te są okazją nie tylko do

podziwiania tenisa na najwyższym poziomie

i kibicowania, ale również zwiedzania oraz

zacieśniania więzi.

NIE TYLKO NA KORCIE

„Zan im  coś  
os iągn iesz ,  

m us isz  czegoś  
od s ieb ie  

oczek iwać .”



Adres kortów: Kalisz, ul. Łódzka 19 (obok 

Stadionu Miejskiego, możliwość wejścia od 

strony parku).

Kontakt w sprawie przystąpienia do 

stowarzyszenia, programu Seniorzy i Amatorzy 

PZT, sponsoringu, współpracy z innymi 

podmiotami: prezes zarządu Konrad Lipiński 

(tel. 691 968 296) .

Kontakt w sprawie rozgrywek ligowych, 

treningów dzieci i młodzieży, z mediami: członek 

zarządu Michał Jaśniewicz (tel. 502 593 490).

JESTEŚMY KLUBEM 

ROKU SIA PZT!

PRZYDATNE LINKI

Facebook: 

www.facebook.com/KaliskieTowarzystwoTenisowe

Strona KTT: www.ktt.kalisz.pl

Rezerwacje online oraz rozgrywki ligowe:

www.korty.org/kalisz-ktt/rozgrywki

Program Seniorzy i Amatorzy PZT: www.sia.pzt.pl

Nasze Stowarzyszenia od 2020 roku jest

licencjonowanym członkiem Polskiego Związku

Tenisowego. Już w pierwszym roku

funkcjonowania w strukturach PZT wygraliśmy

plebiscyt na Klub Roku SiA (w kat. miast powyżej

50 tys. mieszkańców).

Sukces ten zawdzięczamy wysokiej aktywności

w ogólnopolskich rozgrywkach amatorskich.

Większość naszych członków posiada licencje

SiA PZT, organizujemy szereg turniejów

rankingowych, a nasi reprezentanci

z powodzeniem radzą sobie w największych

turniejach amatorskich w kraju (w 2020 roku

przedstawiciele KTT zdobyli trzy tytuły mistrzostw

Polski w rozgrywkach SiA!).

Jeste

KONTAKT Z NAMI

http://www.facebook.com/KaliskieTowarzystwoTenisowe
http://www.ktt.kalisz.pl/
http://www.korty.org/kalisz-ktt/rozgrywki
http://www.sia.pzt.pl/

