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KOMUNIKAT    39/2018 
 

I Otwarte Grand Prix Podkarpacia 
Amatorów 

w Tenisie Stołowym 
 

Krościenko Wyżne, 15 grudnia 2018 r. 

1. Organizatorzy :  

- Klub Tenisa Stołowego GOSiR Krościenko Wyżne, 
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krośnie, 
- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie. 
 

2. Termin i miejsce: 

- 15 grudnia 2018 roku (sobota), w SP w Krościenku Wyżnym ul. Szkolna 34, 38-422 

Krościenko Wyżne. 

 

Ramowy program zawodów: 

 godz.   8:30 - 9:00  - przyjmowanie opłat 

 godz.   9:00 - 9:10  - uroczyste otwarcie turnieju  

 godz.   9:10  - rozpoczęcie gier   

 ok. godz.   15:00   - uroczyste zakończenie zawodów 

Biorąc pod uwagę ilość zgłoszonych zawodników organizatorzy mogą podjąć decyzję 

o późniejszym rozpoczęciu gier w starszych kategoriach wiekowych. Stosowna 

informacja pojawi się na stronie POZTS tuż po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.     

 

3. Uczestnictwo:  

Prawo udziału w zawodach mają wszyscy chętni, (zarówno posiadający licencję PZTS jak i bez 

licencji) za wyjątkiem zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie występowali w 

rozgrywkach 3. ligi lub wyższej w tenisie stołowym. 



 

4. Kategorie: 

 

 Turniej będzie rozgrywany w 5 kategoriach wiekowych :  

1.  ur. w roku 2006  i młodsi ( z podziałem na chłopców i dziewczęta) 

2.  ur. w latach 2003 – 2005 ( z podziałem na chłopców i dziewczęta) 

3.  ur. w latach 2000 – 2002 ( kategoria wspólna ) 

4.  ur. w latach 1999 – 1980 ( kategoria wspólna ) 

5.  ur. w roku 1979 i starsi  ( kategoria wspólna ) 
 

5. Zgłoszenia: 

Zgłoszenie należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail : zgloszenia@pozts.pl 

(w treści maila wpisując imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejscowość lub klub sportowy) do dnia 

13 grudnia 2018 r. (czwartek) do godz. 20:00.  Zgłosić się można również telefonicznie 

u organizatora: 722 393 157 

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, a następnie dokonane 

rozstawienie zawodniczek i zawodników. 

7. System rozgrywek: 

Turniej przeprowadzony zostanie zgodnie z Regulaminem POZTS, systemem pucharowym do dwóch 

przegranych, celem wyłonienia 3 najlepszych zawodników/czek. 

8. Nagrody: 

- za miejsca 1-3 pamiątkowe Puchary i Dyplomy.  

9. Sprawy organizacyjne: 

- Wpisowe do turnieju wynosi:  

- 10 zł od uczestnika (kategorie młodsze ur. 2000 i młodsi)  

- 15 zł od uczestnika (kategorie starsze ur. 1999 i starsi)  

Całkowity dochód z imprezy przeznaczony zostanie na pomoc  

dla OLUSIA KOŚKA z Krościenka Wyżnego, który potrzebuje kosztownego leczenia.   

- Turniej zostanie przeprowadzony – piłkami plastikowymi: Tibhar*** 40+ Syntt NG 

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

- Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać opiekuna. 

- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy i sędziowie.  

 

                                                                                              ORGANIZATORZY  
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