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

KOMUNIKAT

Rzeszów, 2018-10-02

28/2018

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia, że
I Grand Prix Podkarpacia Żaków odbędzie się w dniu 7 października 2018 roku (niedziela)
w hali sportowej MOSiR w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2.
Program zawodów:
godz. 9:30 - 10:00

- przyjmowanie opłat i wystawianie rachunków

godz. 10:00 – 10:05

- uroczyste otwarcie turnieju

godz. 10:05

- rozpoczęcie gier żaków i żaczek

ok. godz. 16:00

- zakończenie turnieju

Turniej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi: Tibhar Basic 40+ NG ABS
Prawo startu w Grand Prix Podkarpacia Żaków mają wszyscy chętni z terenu
województwa podkarpackiego urodzeni w 2008 r. i młodsi.
Posiadanie licencji zawodniczej na turnieju GP Podkarpacia nie jest obowiązkowe.
Jednak zawodnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w GP Polski muszą taką licencje
posiadać.
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 5 października 2018 r. (piątek do godz. 20:00)
Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, a następnie
dokonane rozstawienie zawodniczek i zawodników.
O sposobie przeprowadzenia rozgrywek zadecyduje sędzia Główny biorąc pod uwagę
liczbę zgłoszonych zawodników.

Zawodnicy mają obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania zawodów przed rozpoczęciem
turnieju. W przypadku, kiedy zawodnik z różnych przyczyn może się spóźnić, jego opiekun
ma 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.
Zawodniczki:
- Kinga Hawro
- Julia Wiktor
- Natalia Maciałek
oraz zawodnicy:
- Kacper Toton
- Michał Frączek
- Szymon Flaumenhaft
- Adrian Fornal
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

