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IPA REGIUNEA 4 GORJ are
plăcerea de a anunța reluarea
unui proiect inițiat în anul 2019,
Turneul de tenis ”CUPA FLORIN
MERGEA”.

Această activitate va avea loc
între 09-13 august 2023 și
are ca scop dezvoltarea relațiilor
de prietenie din cadrul
ASOCIAȚIEI INTERNAȚIONALE A
POLIȚIȘTILOR.

Competiția este adresată tuturor
membrilor IPA, însă, pe
lângă turneu în sine, vor exista
diverse activități la care vă pot
însoți și membrii familiei.

Turneul se va desfășura în orașul
Târgu Jiu, la baza de tenis a
Academiei de Tenis ”FLORIN
MERGEA”, care este integrată în
spațiul Hotelului Ymy.

Câștigătorii vor fi premiați și va
exista și o masă festivă, care va
conclude competiția noastră.



ACADEMIA DE TENIS FLORIN MERGEA
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Hotel Restaurant Ymy
Calea Severinului 1A, Strada Jiului 1, Târgu Jiu 210171



CAZARE & RESTAURANT



FACILITĂȚI HOTEL 



PISCINĂ

GYM & SAUNĂ



Locația avantajoasă, la numai câteva minute de centrul orașului Târgu Jiu, ne
oferă posibilitatea de a efectua diverse activități.

Astfel, vom fi bucuroși să vă luăm la pas prin micul nostru oraș și să vă
prezentăm istoria sa. După cum probabil știți, Târgu Jiu este orașul natal al
marelui sculptor Constantin Brâncuși.
Așadar, noi vom avea ocazia să vă prezentăm monumentele cuprinse în
Ansamblul monumental ”CALEA EROILOR”, pe care artistul ni le-a lăsat
moștenire.

De altfel, cei dintre dumneavoastră care sunt interesați de istorie pot vizita, dacă
doresc cele două muzee ale orașului nostru, și anume Muzeul Județean Gorj
„Alexandru Ștefulescu” și, implicit, Muzeul de Artă din Târgu Jiu.

ACTIVITĂȚI



Totodată, pentru că timpul este unul prielnic, suntem bucuroși să vă anunțăm
că în apropiera hotelului se află cea mai exclusivistă piscină din oraș, Anna
Summer Events. 

Fie că sunteți dornici de o bălăceală, fie că vreți să vă bronzați sau cum ar spune
niște sportivi adevărați, să vă refaceți după meciurile intense pe care o să le
purtați, această locație este locul perfect.

ACTIVITĂȚI



Cupa ”Florin Mergea” - 45 : pot participa jucatori de orice varsta;
Cupa ”Florin Mergea” +45 : pot participa jucatori cu varsta de peste 45
de ani.

Oborocea Marius - +40729 821 832.

TURNEUL VA FI ORGANIZAT ASTFEL :

LOCAȚIE DESFĂȘURARE MECIURI
Meciurile se vor disputa pe terenurile de tenis din cadrul Complexului
Sportiv YMY.

TAXĂ PARTICIPARE
Fiecare jucător va achita suma de 150 de lei, taxa de participare, iar
cazarea se poate face la Hotel YMY din orașul Targu-Jiu conform anexei.

ATENȚIE! Obligatoriu plata unui avans minim de 50% din valoarea cazării,
la datele pe care le aveți în formularul de participare. Locurile la hotel se
ocupă în funcție de plata avansului.

REZERVĂRI
Rezervările se pot face până la data de 01.06.2023, prin completarea
formularului de inscriere.

PACHET CAZARE
Pachetul conține: 4 nopți cazare cu mic dejun, 3 prânzuri, 4 cine,
festivitatea de premiere.

Persoane de contact în vederea înscrierii:

Ymy Hotel *** - 1000 lei/pachet/persoană cameră dublă
Acces liber la piscină , saună, Jacuzzi, parcare.

ORGANIZAREA TURNEULUI



TERENURI  MECIURI



09.08.2023
12.00 - 17.00 - Primirea participanților și cazarea
17.00 - 19.00 - Ședința tehnică (participă jucătorii pentru ambele categorii de
vârstă, se dau foile cu avizul medical) - realizarea tablourilor de joc
20.00 - cină

10.08.2023
07.30 - 09.00 - mic dejun
09.00 - 09.30 - deschiderea turneului
09.30 - 13.00 - meciuri conform tablourilor de joc
13.00 - 14.30 - servirea prânzului
14.30 - 17.30 - meciuri conform tablourilor de joc
17.30- 19.00 - timp la dispoziție
19.00 - servirea cinei

11.08.2023
07.30 - 09.00 - mic dejun
09.00 - 13.00 - meciuri conform tablourilor de joc
13.00 - 14.30 - servirea prânzului
14.30- 17.30 - meciuri conform tablourilor de joc
17.30- 19.00 - timp la dispozitie
19.00 - servirea cinei

12.08.2023
07.30 - 09.00 - mic dejun
09.00 - 13.00 - meciuri conform tablourilor de joc
13.0 - 14.30 - servirea pranzului
14.30- 17.30 - meciuri conform tablourilor de joc
17.30- 19.00 - timp la dispozitie
19.00 - festivitate de premiere, cina

13.08.2023
08.00 - 12.00 - mic dejun

PROGRAM


