
 

1. Grand Prix Podkarpacia 

Amatorów 

w Tenisie Stołowym 

pod patronatem członka Zarządu Województwa Podkarpackiego 

Pana Bogdana Romaniuka 

Kolbuszowa, 25 października 2014 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy: 

 - Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie, 

- Burmistrz Kolbuszowej Pan Jan Zuba, 

- UKS Spartakus Kolbuszowa. 

 

2. Termin i miejsce: 

Turniej zostanie rozegrany w dniu 25 października 2014 roku (sobota) na obiektach Liceum 

Ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8. 

 

3. Ramowy program zawodów: 

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

− godz.   9:00 - 9:15  - uroczyste otwarcie turnieju  

− godz.   9:20  - rozpoczęcie gier   

− ok. godz.   16:00  - uroczyste zakończenie zawodów 

 

4. Kategorie: 

 Turniej będzie rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych - z podziałem na płeć: 

- do 13 lat (ur. w 2002 roku i młodsi), 

- 14 - 16 lat (ur. w latach 1999 - 2001), 

- 17 - 19 lat (ur. w latach 1996 - 1998), 

- 20 - 39 lat (ur. w latach 1976 - 1995). 

Dodatkowo planowany jest turniej pocieszenia dla wszystkich chętnych którzy przegrają dwa 

początkowe pojedynki.  



 
5. Uczestnictwo:  

Prawo udziału w zawodach mają wszyscy chętni, za wyjątkiem zawodników, którzy w bieżącym 

bądź poprzednim sezonie występowali w rozgrywkach 3. ligi lub wyższej w tenisie stołowym (nie 

dotyczy kategorii do 13 lat, tj. osób urodzonych w 2002 roku i młodszych). 

Posiadanie licencji zawodniczej PZTS nie jest wymagane. 

 

6. Zgłoszenia: 

Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia zawodniczek i zawodników 

na podstawie kart zgłoszeniowych. 

Zgłoszenie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zgloszenia@pozts.pl   

do dnia 23 października 2014 r. (czwartek), do godz. 15:00. 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, a następnie dokonane 

rozstawienie zawodniczek i zawodników. 

Nie ma możliwości zgłoszenia się do turnieju w dniu zawodów. 

W godzinach popołudniowych w dniu 23 października br. (czwartek) na stronie internetowej 

POZTS zostaną zamieszczone turniejowe „drabinki”. Uzupełnione „drabinki” będą możliwe do 

pobrania ze strony internetowej POZTS po zakończeniu turnieju. 

 

7. System rozgrywek: 

Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z Regulaminem POZTS, systemem pucharowym do 

dwóch przegranych, celem wyłonienia 3 najlepszych zawodników/czek. 

 

8. Nagrody: 

Dla laureatów miejsc 1 - 3 w każdej kategorii przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz puchary. 

 

9. Sprawy organizacyjne: 

Wpisowe do turnieju obowiązuje wyłącznie w kategorii 20 - 39 lat i wynosi 10 zł od uczestnika. 

Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach - piłkami celuloidowymi. 

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać opiekuna. 

Na obiekcie zostało wydzielonych 200 miejsc siedzących dla kibiców i sympatyków tenisa 

stołowego. 

Sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzygają Organizatorzy oraz Sędziowie. 

  

ORGANIZATORZY     


