
   PODKARPACKI OKRĘGOWY
   ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 

e-mail: podkarpacki@pzts.pl

 
 

KOMUNIKAT    43
 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, Ŝe 

II Grand Prix Podkarpacia

(niedziela) w hali Zespołu Szkół i Gimnazjum w BłaŜowej, Plac im. ks. Adolfa 

Kowala 1. 

 

Program zawodów:  

godz.  8:30 - 9:00 -

godz.   9:00 – 9:10 -

 godz.   9:10  -

 godz.   11:00 -

 ok. godz.   15:30 -

 

Turniej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi

 

Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł

 

Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przy

i zawodników na podstawie kart zgłoszeniowych.

Zgłoszenie naleŜy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e

zgloszenia@pozts.pl   do 13 listopada

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostan

a następnie dokonane rozsta

 

NIE MA MOśLIWOŚCI DOPISANIA SIĘ DO TURNIEJU W DNIU ZAWODÓW !!!
 

Rozstawienie zawodników 

rankingowej w danej kategorii wiekowej

PODKARPACKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

 

011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel.  882 109 470 

podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl,  

OMUNIKAT    43/2014 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, Ŝe 

Grand Prix Podkarpacia Seniorów odbędzie się w dniu 16 listopada

hali Zespołu Szkół i Gimnazjum w BłaŜowej, Plac im. ks. Adolfa 

- przyjmowanie opłat i wystawianie rachunków

- uroczyste otwarcie turnieju 

- rozpoczęcie gier seniorów 

- rozpoczęcie gier seniorek 

- zakończenie turnieju 

niej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi. 

Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł.  

Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia zawodniczek 

zawodników na podstawie kart zgłoszeniowych. 

Zgłoszenie naleŜy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e

do 13 listopada 2014 r. (czwartek do godz. 23:59

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowana lista st

następnie dokonane rozstawienie zawodniczek i zawodników. 

NIE MA MOśLIWOŚCI DOPISANIA SIĘ DO TURNIEJU W DNIU ZAWODÓW !!!

zawodników następuje wyłącznie na podstawie aktualnej listy 

rankingowej w danej kategorii wiekowej.  

PODKARPACKI OKRĘGOWY 
ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

 

 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, Ŝe  

zie się w dniu 16 listopada 2014 roku 

hali Zespołu Szkół i Gimnazjum w BłaŜowej, Plac im. ks. Adolfa 

opłat i wystawianie rachunków 

jmował zgłoszenia zawodniczek 

Zgłoszenie naleŜy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : 

23:59). 

ie opracowana lista startowa, 

NIE MA MOśLIWOŚCI DOPISANIA SIĘ DO TURNIEJU W DNIU ZAWODÓW !!! 

następuje wyłącznie na podstawie aktualnej listy 



2 

 

Zasady:  Ŝe zawodnicy z tego samego klubu rozstawiani są jak najdalej od siebie i , 

Ŝe w pierwszej rundzie nie mogą spotkać się zawodnicy z tego samego klubu 

w sezonie 2014/2015  NIE OBOWIĄZUJĄ !   (punkt 7.1.1. regulaminu MW i GPP)   

 

W godzinach popołudniowych 14 listopada (piątek) na stronie internetowej POZTS 

zostaną zamieszczone turniejowe „drabinki”. 

Uzupełnione „drabinki” będą moŜliwe do pobrania ze strony internetowej POZTS po 

zakończeniu turnieju, a w miarę moŜliwości będą takŜe aktualizowane podczas 

rozgrywania samego turnieju. 

 

Zawodnicy mają obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania zawodów przed 

rozpoczęciem turnieju. W przypadku, kiedy zawodnik z róŜnych przyczyn moŜe się 

spóźnić, ma on obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora zawodów (na 

numer telefonu:  882 109 470). W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie 

dopuszczony do gry. 

 

W przypadku absencji w turnieju zawodników znajdujących się w „drabinkach” 

turniejowych wyniki gier, które miały się odbyć z ich udziałem zostaną 

zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.  

 

Wpisanie zawodnika do karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgodą na 

uiszczenie regulaminowej opłaty ( 15 zł ). W przypadku absencji zawodnika opłata 

nie podlega zwrotowi. Dodatkowo kluby otrzymają moŜliwość dokonania opłat 

wpisowego przelewem (odpowiednio wcześnie przed turniejem). 

Wydział Rozgrywek nie będzie przyjmował zgłoszeń od klubów które mają 

jakiekolwiek zaległości finansowe względem POZTS.     

 

 

Biuro POZTS w Rzeszowie 

                             Marek Worek 


