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KOMUNIKAT    27/2017 
 

Mini Olympic Games eliminacje wojewódzkie 
7 październik 2017 roku, Nowa Sarzyna 

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy :  

- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 
- PUKS Arka Łętownia.   
 

2. Termin i miejsce:  

- 7 październik 2017 roku (sobota) godz. 10:00 rozpoczęcie gier.  

- Hala sportowa MOSiR w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2. 

 

3. Uczestnictwo:  

Prawo udziału w zawodach mają wszyscy chętni z terenu województw: podkarpackiego, urodzeni w 

2005 roku i młodsi posiadający aktualną licencję okresową PZTS lub bez licencji.   Wymagane jest 

posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego i legitymacji szkolnej. Odpowiedzialnośd za posiadanie 

ważnego orzeczenia lekarskiego zawodników spoczywa na klubie sportowym.        

 

4. Zgłoszenia: 

Zgłoszenia zawodniczek i zawodników będą przyjmowane wyłącznie na podstawie kart 

zgłoszeniowych. Zgłoszenie należy przesład za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : 

zgloszenia@pozts.pl   do dnia 5 październik 2017 r. (czwartek),  do godz. 21:00. Rozstawienie 



 

zawodniczek i zawodników zostanie dokonane na podstawie aktualnej listy rankingowej POZTS 

Młodzików.   

 

5. System rozgrywek: 

Turniej przeprowadzony zostanie systemem do 2 przegranych spotkao (z grą o 3 miejsce z lewej 

strony tabeli) z wyłonieniem 4 najlepszych zawodniczek i zawodników, którzy awansują do Finału 

Ogólnopolskiego. 

 

7. Nagrody: 

Dla laureatów miejsc 1 - 4 przewidziane są pamiątkowe statuetki.  

Dla laureatów miejsc 1-8 pamiątkowe dyplomy. 

 

9. Sprawy organizacyjne: 

- wpisowe do turnieju wynosi 10 zł od uczestnika.  

- Turniej zostanie przeprowadzony – piłkami plastikowymi Tibhar 

- Zawodnicy mają obowiązek przybyd na miejsce rozgrywania zawodów przed rozpoczęciem 

turnieju. W przypadku, kiedy zawodnik z różnych przyczyn może się spóźnid, ma on obowiązek 

poinformowad o tym fakcie organizatora zawodów (na numer telefonu:  882 109 470). 

W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry. 

- Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy zaginione. 

- Sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzygają organizatorzy i sędziowie.  

  

                                                                                             ORGANIZATORZY 


