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KOMUNIKAT   17/2019 
 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Sezonie 

2018/2019 

Województwa podkarpackie i małopolskie. 

 
 
 Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia,  

że Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików odbędą się w dniu 19 maja 2019 roku 

(niedziela) w Hali Widowiskowo-Sportowej w Brzostku, ul. M.N. Mysłowskiego 11, 39-230 

Brzostek. 

 

Program zawodów: 

godz.   10:00 - rozpoczęcie gier pojedynczych  

ok. godz.13:00 - rozpoczęcie turnieju gry podwójnej  

ok. godz.   15:00 - zakończenie turnieju.  

 

Turniej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi: Tibhar 40+ Syntt NG 
 
 

Zgłoszenia:  

 Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia do 17 maja 

2019 r. (piątek do godz. 20:00) 

Zgłoszenie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: 

zgloszenia@pozts.pl  (w treści maila proszę podać imię i nazwisko zawodnika) Można 

również zgłaszać zawodników rezerwowych.    

 

Uczestnictwo:  

 Prawo gry ma po 12 zawodniczek i zawodników z każdego województwa na 

podstawie listy rankingowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego po 3. serii Grand Prix 

Polski i eliminacjach wojewódzkich. W razie pojawienia się wolnych miejsc uzupełnianie 



 

następuje kolejnymi zawodnikami z listy rankingowej. W przypadku niepełnej obsady 

w ramach miejsc jednego z województw drugie może uzupełnić do łącznej ilości 24 

zawodników. 

System rozgrywek:  

 W grze pojedynczej system bezpośredniej eliminacji z turniejem pocieszenia o 

miejsce 3., w grze podwójnej system bezpośredniej eliminacji. Pojedynki do trzech 

wygranych setów. 

W obu konkurencjach obowiązuje rozstawienie na podstawie rankingu po 3. serii GPP/EW. 

W grze pojedynczej zawodnicy z jednego województwa z pozycji 1-8 mają być 

rozstawieni jak najdalej od siebie (biorąc zawodników dwójkami), zawodnicy z jednego 

klubu z pozycji 9-24 nie mogą grać przeciwko sobie w I rundzie. 

W grze podwójnej w jednej parze mogą grać zawodnicy z różnych województw. 

 

Nagrody:  

Za miejsca: 1-3 medale, 1-8 dyplomy w grze pojedynczej / 1-4 dyplomy w grze 
podwójnej. 
 
Sprawy Organizacyjne: 
 
Wpisowe: brak. Koszty organizacji zawodów pokrywają Organizatorzy, pozostałe koszty 

jednostki delegujące lub uczestnicy.  

  

 

Biuro POZTS w Rzeszowie 

Marek Worek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


