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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
MIĘDZYNARODOWYCH INDYWIDUALNYCH 
MISTRZOSTW PODKARPACIA WETERANÓW 

w tenisie stołowym 
Łańcut, 29 czerwca 2013 roku 

 

 

1. Organizatorzy: 
-   Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie, 

-   Burmistrz Miasta Łańcuta, 

-   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie, 

-   Klub Sportowy „Pegaz” Łańcut.  

 

2.  Patronat Honorowy: 

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska, 
Honorowy Konsul Ukrainy w Rzeszowie – Jerzy Krzanowski. 

  

3.  Termin i miejsce: 
29 czerwca 2013 roku, hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57, tel. (17) 225 93 80, www: mosir-lancut.pl. 

 

4.  Cel:  
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej 

formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym.  

- Popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników 

w aktywnym i czynnym życiu sportowym. 

- Wyłonienie najlepszych zawodników – Mistrzów Województwa Podkarpackiego 

Weteranów we wszystkich kategoriach wiekowych, w grze pojedynczej i podwójnej. 

-   Integracja z podobnymi środowiskami na Ukrainie i Słowacji. 

 

5.  Uczestnictwo: 
- W Mistrzostwach mogą uczestniczyć wszyscy chętni obywatele Polski, Ukrainy i Słowacji 

– urodzeni w 1973 roku i starsi, którzy brali udział w co najmniej jednym turnieju z 

cyklu Podkarpackich Otwartych Turniejów Weteranów. 

- Zawodnicy, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w żadnym z trzech ww. 

Turniejów, mogą zwrócić się do Organizatorów o przyznanie „dzikiej karty”. 

- Zawodnicy powinni potwierdzić swój udział w Mistrzostwach w nieprzekraczalnym 

terminie do 25 czerwca 2013 roku. 



  

 

6.  Kategorie: 

-    Kategorie w grach pojedynczych (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn): 

     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). 

-    Gra podwójna: rywalizacja toczy się w jednej kategorii – bez względu na wiek i płeć. 

 

7.  System rozgrywek: 

- Gra pojedyncza: system grupowo – pucharowy (w pierwszym etapie zawodnicy grają w 

grupach systemem „każdy z każdym”, w drugim etapie zawodnicy z miejsc 1 – 2 grają 

w turnieju głównym systemem pucharowym „do dwóch przegranych”, natomiast 

zawodnicy z pozostałych miejsc grają turniej pocieszenia systemem pucharowym. 

- Gra podwójna: system pucharowy. 

 

- Wszystkie pojedynki toczą się do 3 wygranych setów. 

- Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek (w tym łączenie poszczególnych 

kategorii) – w zależności od liczby zgłoszeń. 

- Minimalna liczba zawodników w poszczególnych kategoriach – 4 osoby. 

 

8.  Program zawodów: 
- godz. 8:30 - 9:00  – potwierdzanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników 

- godz. 9:00 - 9:45 – losowanie 

- godz. 9:45 - 10:00 – uroczyste otwarcie zawodów 

- godz. 10:00  – rozpoczęcie gier w grupach 

- ok. godz. 16:00 – zakończenie turnieju 

 

9.  Sprzęt sportowy: 
             -   Turniej rozegrany zostanie na 20 stołach, piłeczkami DHS***. 

 

10.  Zgłoszenia i sprawy finansowe: 
- Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  

25 czerwca 2013 r.  do Pani Barbary Tereszkiewicz-Stach (e-mail: 

barbara_ts24@wp.pl) lub na adres POZTS w Rzeszowie (e-mail: podkarpacki@pzts.pl). 

 

-   Wpisowe do Mistrzostw wynosi 30 zł od osoby. Wpisowe zawodników startujących z 

"dziką kartą" wynosi 50 zł od osoby. Wpłat należy dokonywać na konto: 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a 

nr rachunku:  45 1680 1105 0000 3000 1074 2325 
lub bezpośrednio przed Mistrzostwami u Organizatorów na hali sportowej. 

 

- Koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy, natomiast koszty udziału pokrywają sami 

zawodnicy lub jednostki delegujące. 

 



  

11.  Zakwaterowanie i wyżywienie: 

- Istnieje możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia. W tym celu należy skontaktować z 

biurem Grupy Why Not Travel:  tel. (17) 250 07 36, e-mail: hotels@whynotfly.pl 
(biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00). 

               

12.  Nagrody: 

-    Najlepsi w każdej kategorii otrzymają puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

13.  Różne: 

- Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym każdy z uczestników 

składa pisemne oświadczenie, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. 

- W zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS oraz strój sportowy. 

- W spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny Mistrzostw. 

- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzenia tożsamości uczestników 

Mistrzostw. 

 

 

 

       

W imieniu Organizatorów 

 
Barbara Tereszkiewicz - Stach 
Przewodnicząca Komisji Sportu Masowego 

i Weteranów POZTS Rzeszów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


