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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

37/2012

PÓŁFINAŁÓW DO I OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
KLASYFIKACYJNEGO MŁODZIK / KADET / JUNIOR

RZESZÓW 2012
I.

Organizatorzy:
- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie.

II.

Termin i miejsce:
- 29 września 2012 roku (sobota), Centrum Dydaktyczno – Sportowe Politechniki
Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a.

III.

IV.

Program turnieju:
- godz. 10:00 – 10:30

- potwierdzanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników

- godz. 10:30 - 10:50

- losowanie

- godz. 10:50 – 11:00

- uroczyste otwarcie zawodów

- godz. 11:00

- rozpoczęcie gier młodziczek i młodzików

- godz. 11:25

- rozpoczęcie gier juniorów

- godz. 11:50

- rozpoczęcie gier juniorek i kadetów

- godz. 12:15

- rozpoczęcie gier kadetek

- godz. 13:30 – 14:30

- PRZERWA OBIADOWA

- godz. 14:30

- kontynuacja gier

- ok. godz. 18:00

- zakończenie turnieju

Zgłoszenia:
NaleŜy przesłać do Biura POZTS – za pośrednictwem poczty elektronicznej, na
adres podkarpacki@pzts.pl – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września
2012 roku. Po tym terminie zostaną sporządzone listy startowe w kaŜdej kategorii

oraz tabele rozstawienia zawodników, które zostaną opublikowane na stronie
internetowej POZTS.pl oraz przesłane do zainteresowanych okręgowych związków.
W przypadku rezygnacji zawodnika z listy startowej bądź startu w zawodach innego
zawodnika prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Biura POZTS – w
terminie do dnia 26 września 2011 roku, godz. 12:00.

V.

Udział:
Prawo udziału w zawodach ma po 6 zawodniczek zawodników z województw:
małopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego w kaŜdej kategorii
wiekowej. Obowiązują aktualne badania lekarskie i licencje okresowe na sezon
2012/2013.

VI.

System rozgrywania turnieju:
Zawody rozegrane zostaną zgodnie z Regulaminem PZTS, systemem pucharowym
do dwóch przegranych pojedynków - celem wyłonienia 6 najlepszych zawodniczek i
zawodników (4 z „prawej strony” tabeli i 2 z „lewej strony” tabeli). Uczestnicy
zostaną rozstawieni zgodnie z listą rankingową PZTS za sezon rozgrywek 2011/2012
- z zastrzeŜeniem, Ŝe kaŜdy kolejny zawodnik jest wprowadzany do tabeli
rozgrywkowej

jak

najdalej

od

poprzedniego

zawodnika

z

tego

samego

województwa.
Turniej zostanie rozegrany na dwunastu stołach – piłeczkami Andro***.

VII. Sprawy finansowe:
Wpisowe: 15,- zł od jednego zawodnika. Koszty organizacyjne pokrywają
Organizatorzy, natomiast koszty dojazdy, zakwaterowania i wyŜywienia – jednostki
delegujące.

VII. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy otrzymują dyplomy za awans do I OTK - po zakończeniu
turnieju.
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VIII. Zakwaterowanie:
W przypadku potrzeby zakwaterowania istnieje moŜliwość rezerwacji noclegów:
- Hotel „Metalowiec”, ul. Dąbrowskiego 87 w Rzeszowie (w odległości ok. 500 m od
hali, na której rozgrywane będą zawody), tel. (17) 854 06 56.
Koszt noclegu: pokój 1-osobowy z łazienką – 70 zł, pokój 2-osobowy z łazienką –
95 zł, pokój 3-osobowy z łazienką – 110 zł, pokój 4-osobowy z łazienką – 120 zł.
Rezerwacje

noclegów

naleŜy

składać

na

adres

podkarpacki@pzts.pl

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2012 roku.
NaleŜność za noclegi – bezpośrednio w hotelu.

IX. WyŜywienie:
Istnieje moŜliwość zamówienia śniadań i obiadów w dniu 29 września 2012 roku
(Restauracja „Kwant”, obok hali sportowej).
Koszt: śniadanie (stół szwedzki) – ok. 12 zł, obiad (dwa róŜne zestawy) – ok. 14 zł.
Zamówienia naleŜy składać na adres podkarpacki@pzts.pl - w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 września 2012 roku.
NaleŜność za obiady – bezpośrednio w restauracji.

ORGANIZATORZY

