PODKARPACKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470
e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl,

Rzeszów, 2015-09-21

Zadanie zostało dofinansowane
przez Województwo Podkarpackie

KOMUNIKAT

24/2015

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia,
Ŝe I Grand Prix Podkarpacia Juniorów odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku
(sobota) w Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku, ul. M.N. Mysłowskiego 11.

Program zawodów:
godz. 9:30 - 10:00

- przyjmowanie opłat i wystawianie rachunków

godz. 10:00 – 10:10

- uroczyste otwarcie turnieju

godz. 10:10

- rozpoczęcie gier

ok. godz. 15:30

- zakończenie turnieju

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od uczestnika.
Turniej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi: Andro***.

Prawo startu w Grand Prix Podkarpacia Juniorów mają wszyscy chętni z terenu
województwa podkarpackiego urodzeni w roku 1998 i młodsi posiadający aktualną
licencję okresową PZTS.

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 24 września 2015 r. (czwartek do godz. 20:00).

O systemie rozgrywek zdecyduje Komisja Sędziowska, biorąc pod uwagę liczbę
zgłoszonych zawodników.

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.

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.

Zawodnicy:
- Stąpor Rafał (KU AZS Politechnika Rzeszów)
- Kopczyk Hubert (KU AZS Politechnika Rzeszów)
Są uprawnieni do startu w GP Polski na podstawie miejsca w Ogólnopolskich Rankingach,
w związku z tym nie mogą brać udziału w GP Podkarpacia.

Biuro POZTS w Rzeszowie
Marek Worek

