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KOMUNIKAT    6/2021 
 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie zawiadamia,  

że Mistrzostwa Podkarpacia Kadetów odbędą się w dniu 8 maja 2021 roku (sobota) w 

hali sportowej MOSiR w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2. 

 

Program zawodów: 

godz.   9:30   - otwarcie Mistrzostw 

godz.   9:35   - rozpoczęcie gier drużynowych 

godz.   11:30       - rozpoczęcie gier indywidualnych 

godz.   11:30 - 12:00       - przyjmowanie zgłoszeń do gier podwójnych           

i mieszanych 

godz.   12:00  - losowanie gier podwójnych i mieszanych 

ok. godz.   13:00  - rozpoczęcie gier podwójnych i mieszanych  

 ok. godz.   15:00  - uroczyste zakończenie Mistrzostw 

 

Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł od uczestnika.  

Turniej będzie rozgrywany piłkami plastikowymi: Tibhar 40+ Syntt NG 
 

 

Prawo startu w IMW Kadetów  ma 32 zawodników/czki w wieku 14 - 15 lat urodzonych 

w 2006 i 2007 r. z listy rankingowej po Grand Prix Polski Kadetów sezon 2020/2021. 

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 6 września 2021 r. (czwartek do godz. 20:00) 

 

Drużyna, kadetek i kadetów składa się z minimum 2, a maksimum 4 zawodników/czek. 

Rezerwowi mogą być wprowadzeni po 2. grze meczu. Gra podwójna dowolna. 

Turnieje drużynowy, indywidualny, deblowy i gra mieszana zostaną rozegrane systemem 

pucharowym do trzech wygranych setów bez turniejów pocieszenia. 

 

Zawodnicy mają obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania zawodów przed rozpoczęciem 

turnieju. W przypadku, kiedy zawodnik z różnych przyczyn może 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 ( 20 zł.). W przypadku absencji zawodnika opłata nie podlega 

zwrotowi.  

     

Biuro POZTS w Rzeszowie 

Marek Worek 


