
 
 
 
 
 

NARODOWY DZIEŃ TENISA 
STOŁOWEGO 

     
 

 

23. PODKARPACKA OLIMPIADA 
TENISA STOŁOWEGO 

 

Rzeszów, 12 listopada 2022 r. 
 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

1. Organizatorzy: 

- Polski Związek Tenisa Stołowego, 

- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie, 

- KU AZS POLITECHNIKA Rzeszów. 

 

2. Cele: 

- wyłonienie najlepszych zawodników 23. Podkarpackiej Olimpiady Tenisa 

Stołowego, 

- promocja i upowszechnianie aktywności sportowej wśród całych rodzin, 

- likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych, 

- popularyzacja tenisa stołowego 
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3. Termin i miejsce: 
 

12 listopada 2022 roku 

Hala Politechniki Rzeszowskiej   

ul. Poznańska 2a, 35-959 Rzeszów (Sektor A i B) 

 

4. Uczestnictwo: 

Prawo udziału w zawodach mają wszyscy chętni, za wyjątkiem zawodników, 

którzy w sezonach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 występowali 

w rozgrywkach 3. ligi lub wyższej w tenisie stołowym (nie dotyczy kategorii do 13 

lat, tj. osób urodzonych w 2009 roku i młodszych). Posiadanie licencji zawodniczej 

nie jest wymagane. 

 

5. Kategorie: 

Turniej będzie rozgrywany w sześciu kategoriach wiekowych – z podziałem na 

płeć. 

- do 13 lat (ur. w 2009 roku i młodsi), 

- 14 - 16 lat (ur. w latach 2006 - 2008), 

- 17 - 19 lat (ur. w latach 2003 - 2005), 

- 20 - 39 lat (ur. w latach 1983 - 2002), 

- 40 - 55 lat (ur. w latach 1982 – 1967), 

- 56 i starsi (ur.  w 1966 i starsi), 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych kategorii 

wiekowych, w przypadku niewielkiej liczby zgłoszeń. Każdemu uczestnikowi 

przysługuje prawo startu wyłącznie w jednej kategorii. 

 

6. System rozgrywek: 

Rozstawienie zawodniczek i zawodników następuje na podstawie: 

- Rankingów PZTS. 

- Rankingów POZTS  

- Wyników 22. Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. 

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego (system do dwóch przegranych pojedynków – z grą o 2. miejsce „od 

tyłu” tabeli). 
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7. Ramowy program zawodów: 

- godz. 9:00 - rozgrzewka. 

- godz. 9:30 – oficjalne otwarcie  

- 9:45 - rozpoczęcie rozgrywek  

- 11:00 - 14:00 - mini konkursy dla dzieci, zajęcia z trenerami. 

- 16:00 - zakończenie turnieju i wręczenie nagród.   

 

W zależności od ilości zgłoszonych uczestników organizator może podjąć decyzje 

o późniejszym rozpoczęciu starszych kategorii wiekowych. Godziny rozpoczęcia gier 

w poszczególnych kategoriach pojawią się na stronie POZTS po zakończeniu zgłoszeń. 

 

W czasie trwania turnieju do dyspozycji będzie trener ze szkółki tenisa stołowego 

"TRIO" oraz zawodnicy KU AZS Politechniki Rzeszów, którzy w ramach Narodowego 

Dnia Tenisa Stołowego zorganizują szereg mini konkursów z nagrodami.  

 

 

8. Zgłoszenia: 

Wydział Rozgrywek POZTS w Rzeszowie będzie przyjmował zgłoszenia 

zawodniczek i zawodników do dnia 10 listopada 2022 r., godz. 20:00 na adres e-

mail: zgloszenia@pozts.pl (w treści maila należy podać nazwisko i imię, rok 

urodzenia oraz miejscowość lub klub sportowy). Na podstawie otrzymywanych 

zgłoszeń będzie na bieżąco aktualizowana lista startowa na stronie internetowej 

www.pozts.pl. 

 

9. Sprawy organizacyjne: 

Wpisowe do turnieju nie jest pobierane. 

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy 

zaginione.  

Zawodniczki i zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać opiekuna. 

Sprawy nie ujęte w niniejszym komunikacie rozstrzygają Organizatorzy 

i Sędziowie.   

Turniej będzie rozegrany piłkami plastikowymi  Tibhar 40+ Syntt NG 

 

Zapraszamy do Rzeszowa !   –   ORGANIZATORZY   

http://www.pozts.pl/

