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I WOJEWÓDZKI TURNIEJ WETERANÓW
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
SEZON 2012/2013
pod patronatem Honorowego Konsula Ukrainy w Rzeszowie
Pana Jerzego Krzanowskiego

BłaŜowa, 15 grudnia 2012 r.
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
I.

Cel:
1. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla
wszystkich chętnych.
2. Promocja aktywnego stylu Ŝycia wśród wszystkich grup społecznych jako
skutecznej

formy

profilaktyki

zdrowotnej

i

przeciwdziałania

patologiom

społecznym.
3. Propagowanie i rozwijanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych
zawodowo i społecznie oraz w starszym wieku.
4. Integracja z podobnymi środowiskami na Ukrainie i Słowacji z regionów
bezpośrednio sąsiadujących z województwem podkarpackim.

II.

Organizatorzy:
- Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie,
- Urząd Miasta i Gminy BłaŜowa,
- Zespół Szkół i Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w BłaŜowej,
- Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie Pan Jerzy Krzanowski.

III.

Termin i miejsce:
- 15 grudnia 2012 roku (sobota), hala sportowa Zespołu Szkół i Gimnazjum
Publicznego w BłaŜowej, Plac Ks. Adolfa Kowala 1.

IV.

Uczestnictwo i system rozgrywek:
1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni urodzeni w 1973 roku i starsi,
mieszkający na terenie województwa podkarpackiego i województw sąsiednich, a
takŜe

obywatele

Ukrainy

i

Słowacji,

zamieszkujący

regiony

bezpośrednio

sąsiadujące z województwem podkarpackim.
2. Uczestnicy zawodów nie muszą posiadać licencji weterana lub amatora.
3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym kaŜdy z
uczestników składa pisemne oświadczenie, Ŝe startuje w zawodach na własną
odpowiedzialność.

Kategorie (oddzielnie dla kobiet i męŜczyzn):
- weterani w wieku 40 – 49 lat (ur. 1964 – 1973),
- weterani w wieku 50 – 59 lat (ur. 1954 – 1963),
- weterani w wieku 60 – 69 lat (ur. 1944 – 1953),
- weterani w wieku 70 lat i starsi (ur. 1943 i starsi).

Turniej zostanie rozegrany systemem grupowo – pucharowym. W pierwszym etapie
zawodnicy w kaŜdej kategorii zostaną rozlosowani do 3- lub 4-osobowych grup,
w których rozegrają pojedynki „kaŜdy z kaŜdym”. Dwóch najlepszych zawodników
z grupy awansuje do turnieju głównego, natomiast pozostali – do turnieju
pocieszenia.
Turnieje główne i turnieje pocieszenie rozegrane zostaną systemem pucharowym.
Wszystkie pojedynki toczą się do trzech wygranych setów.
Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek (w tym łączenie
poszczególnych kategorii) – w zaleŜności od liczby zgłoszeń.

UWAGA! Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla zawodników zamieszkałych
na terenie województwa podkarpackiego oraz punktacja „open”.

V.

Program turnieju:
- godz. 9:00 – 9:20

- potwierdzanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników

- godz. 9:20 – 9:50

- losowanie

- godz. 9:50 – 10:00

- uroczyste otwarcie zawodów

- godz. 10:00

- rozpoczęcie gier w grupach

- ok. godz. 16:00

- zakończenie turnieju
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VI. Sprawy finansowe:
Wpisowe do turnieju wynosi 25 zł od jednego zawodnika – płatne bezpośrednio
przed zawodami. Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy, natomiast koszty
dojazdu, zakwaterowania i wyŜywienia – sami zawodnicy lub jednostki delegujące.

VII. Nagrody:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 – 3, otrzymują puchary, dyplomy
i ewentualne nagrody rzeczowe (w zaleŜności od moŜliwości finansowych
Organizatorów oraz frekwencji w zawodach). Laureaci miejsc 4 – 6 – dyplomy.

VIII.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia

do

zawodów

zamieszkania)

naleŜy

11

2012

grudnia

(z

podaniem

przesłać
roku

do

w

kategorii

wiekowej

nieprzekraczalnym

Pana

Kazimierza

terminie

i

miejsca
do

Skoczylasa

dnia

(e-mail:

kazik.skoczylas@interia.pl, tel. 609 386 042) lub na adres Biura POZTS w
Rzeszowie (e-mail: podkarpacki@pzts.pl).

IX.

Sprawy róŜne:
Turniej rozegrany zostanie na dwunastu stołach. W zawodach obowiązują przepisy
PZTS i POZTS oraz strój sportowy. W spornych kwestiach ostateczną decyzję
podejmuje Sędzia Główny zawodów.
Szczegóły program zawodów zostanie podany po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.

UWAGA!

Organizatorzy

planują

zorganizowanie

łącznie

trzech

Turniejów

Wojewódzkich Weteranów oraz Mistrzostw Województwa Weteranów, które
odbędą się łącznie z finałem XIV Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego
„Łańcut 2013”. W MW Weteranów będą mogli wziąć udział wyłącznie zawodnicy,
którzy wystąpią w co najmniej jednym Wojewódzkim Turnieju Weteranów.

ORGANIZATORZY

