
PODKARPACKI OKRĘGOWY 
   ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel.  882 109 470 

e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl,  

 
 

KOMUNIKAT    44/2014 
 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, Ŝe  

II Grand Prix Podkarpacia Kadetów odbędzie się w dniu 22 listopada 2014 roku 

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

Kowala 1. 

 

Program zawodów:  

godz.   8:30 - 9:00  - przyjmowanie opłat i wystawianie rachunków 

godz.   9:00 – 9:10  - uroczyste otwarcie turnieju 

 godz.   9:10   - rozpoczęcie gier  

 ok. godz.   15:00  - zakończenie turnieju 

 

Turniej będzie rozgrywany piłkami celuloidowymi.  

 

Uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie, przepisowy sprzęt 

sportowy i licencje zawodnicze. Badania lekarskie będą honorowane tylko po 

przeprowadzeniu ich w Poradni Sportowo-Lekarskiej lub przez lekarza 

z uprawnieniami do prowadzenia badań lekarskich sportowców. 

 

Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania lekarskiego zawodników 

spoczywa na jednostce lub osobie delegującej zawodników na zawody 

sportowe. 

 

Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia zawodniczek 

i zawodników na podstawie kart zgłoszeniowych. 

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

zgloszenia@pozts.pl   do 20 listopada 2014 r. (czwartek do godz. 23:59) 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, 

a następnie dokonane rozstawienie zawodniczek i zawodników. 
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Prosimy na zgłoszeniu potwierdzać takŜe zawodników z listy rezerwowych, 

którzy wyraŜają gotowość do startu w przypadku pojawienia się wolnych 

miejsc. 

 

W godzinach popołudniowych 21 listopada (piątek) na stronie internetowej POZTS 

zostaną zamieszczone turniejowe „drabinki”. 

 

Zawodnicy mają obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania zawodów przed 

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

spóźnić, ma on (bądź jego opiekun) 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. Zawodnicy którzy w turnieju nie 

wystąpili z uwagi na stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lub 

zaświadczeniem lekarskim, otrzymają - na wniosek klubu sportowego - punkty za 

zajęcie 32 miejsca. 

 

Wpisanie zawodnika do karty zgłoszeniowej jest równoznaczne ze zgodą na 

uiszczenie regulaminowej opłaty (10 zł). W przypadku absencji zawodnika opłata 

nie podlega zwrotowi.  

Wydział Rozgrywek nie będzie przyjmował zgłoszeń od klubów które mają 

jakiekolwiek zaległości finansowe względem POZTS.     

 

Biuro POZTS w Rzeszowie 

                             Marek Worek 


