
  PODKARPACKI OKRĘGOWY 
   ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

 

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

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

 

KOMUNIKAT    12/2015 
 

Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików, 
Kadetów, Juniorów.  

patronat nad imprezom objął Burmistrz Pruchnika  

Pan Wacław Szkoła  
oraz Starosta Powiatu Jarosławskiego  

Pan Tadeusz Chrzan  
 

Pruchnik, 28 marca 2015 r. 

 

 
 Wydział Gier i Dyscypliny Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, że Drużynowe Mistrzostwa Podkarpacia 

Młodzików /Kadetów/ Juniorów odbędą się w dniu 28 marca 2015 roku (sobota) 

w Hali Sportowej w Pruchniku  ul. Szkolna 12, 37-560 Pruchnik.  

 

Program zawodów: 

godz.   9:30   - uroczyste otwarcie Mistrzostw 

godz.   9:40   - rozpoczęcie gier w kategoriach: Młodziczki,  

        Młodzicy 

ok. godz.   12:00  - rozpoczęcie gier w kategoriach: Kadetki, Kadeci, 

       Juniorki, Juniorzy 

ok. godz.   16:00  - uroczyste zakończenie Mistrzostw 

 

Turniej będzie rozgrywany piłkami celuloidowymi: DHS***  

 

 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 26 marca 2015 r. (czwartek do godz. 20:00) 

 



 

 

O systemie rozgrywek decyduje Komisja Sędziowska, biorąc pod uwagę liczbę 

startujących drużyn. 

 drużyny rozstawia się zgodnie z sumą punktów najlepszych zawodników po III 

GP Polski. Maksymalnie dopuszcza się do startu w kategorii juniorów 

i kadetów po 3 drużyny z jednego klubu, a w młodzikach – 5 drużyn, 

 w DMW drużyna juniorów składa się z minimum 3, a maksimum 5 

zawodników, z prawem gry zawodnika rezerwowego w drugiej rundzie gier 

(od 4 gry włącznie), 

 drużyna kadetów/ek i młodzików/czek oraz juniorek składa się z minimum 2, 

a maksimum 4 zawodników/czek z prawem gry zawodników/czek 

rezerwowych w grze podwójnej lub w drugiej rundzie gier pojedynczych (od 

4 gry włącznie). 

 

Do Drużynowych Mistrzostw Polski awansują najlepsze drużyny Mistrzostw 

Podkarpacia, nie wliczając drużyn posiadających limit klubowy do gry 

w Drużynowych Mistrzostwach Polski. 

 

Wpisowe do zawodów wynosi: 20,- zł od drużyny. 

 

Biuro POZTS w Rzeszowie 

Marek Worek  

 
 
 
 

ORGANIZATORZY 


