
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW
W TENISIE STOŁOWYM

DĘBICA, 27-29 MAJA 2022

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
 Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie
 Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
 Uczniowski Klub Sportowy „Kępa” Dębica

2. Patronat honorowy
 Wicestarosta Powiatu Dębickiego: Adam Pieniążek
 Burmistrz Miasta Dębica: Mariusz Szewczyk

3. Cele
Wyłonienie Mistrzów Polski w kategoriach gra pojedyncza, gra podwójna i gra drużynowa.
Popularyzacja tenisa stołowego.
Promowanie i upowszechnianie aktywności sportowej poprzez tenis stołowy.

4. Miejsce rozgrywek i biuro zawodów
Zawody odbędą się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Sportowa 26,
39-200 Dębica). Biuro zawodów w miejscu rozgrywek.

5. Uczestnictwo
Informacje
Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 7. Regulaminu rozgrywek PZTS.
Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego (rozdział
12. Regulaminu). Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020,
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Aktualne zasady bezpieczeństwa
W związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ze względu
na pandemię choroby zakaźnej COVID-19, komunikat może być zaktualizowany wraz ze
zmianami obowiązujących przepisów.

6. System rozgrywania
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej, grze podwójnej oraz grze drużynowej,
zgodnie z rozdziałem 7. Regulaminu. Rozstawienie albo losowanie na podstawie rankingu po
3. GPP w sezonie 2021/2022.



7. Zgłoszenia, wpisowe
Zgłoszenia do turnieju indywidualnego wyłącznie przez Internetowy System Licencyjny.
Zgłoszenia do turnieju drużynowego za pomocą poczty elektronicznej na adres wr@pzts.pl.
Termin zgłoszeń 24 maja 2022 godz. 18:00.

Kwota wpisowego: 60 zł od uczestnika, 80 zł od drużyny.

Wpłata wpisowego w terminie jak zgłoszenia na konto Podkarpackiego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego (ul. Pułaskiego 13A, 35-011 Rzeszów) – numer konta 45 1680 1105 0000
3000 1074 2325 (Plus Bank SA). W tytule przelewu należy wpisać nazwę klubu oraz nazwiska
zawodników.

Dane do faktury (nazwa, adres, NIP). za wpisowe należy przesłać na adres
podkarpacki@pzts.pl lub odebrać fakturę w biurze zawodów.

Koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia i wpisowego ponoszą zawodnicy, pozostałe koszty
pokrywają Organizatorzy.

8. Wstępny program
Szczegółowy program zawodów zostanie opublikowany na stronie internetowej PZTS po
zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

27 maja (piątek)
09:00 turniej gry drużynowej

28 maja (sobota)
09:00 finał turnieju drużynowego
11:00 uroczyste otwarcie / ceremonia dekoracji turnieju drużynowego
11:30 turnieju gier pojedynczych i podwójnych

29 maja (niedziela)
09:00 kontynuacja turnieju głównego
14:45 ceremonia dekoracji

9. Noclegi
Zamówienie noclegów we własnym zakresie. Proponowany nocleg:

hotel Gold
100 m od hali – ul. Sportowa 22, telefon 14 681 42 44, mail: recepcja@hotel-gold.eu
cena noclegu ze śniadaniem 130 zł /doba
cena noclegu z pełnym wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) 150 zł / doba

10. Wyżywienie
Wyżywienie (cena obiadu w zależności od zamówienia około 30 zł) w kawiarni Enigma
(telefon 14 677 68 66, 511 606 424) na hali rozgrywek. Kolacja wyłącznie po wcześniejszej
rezerwacji telefonicznej w również kawiarni Enigma.

mailto:wr@pzts.pl
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11. Nagrody
Gra pojedyncza: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, dodatkowo za
miejsca 5-8 dyplomy i statuetki.
Gra podwójna: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale oraz dyplomy i statuetki.
Gra drużynowa: za miejsca 1, 2 i 3-4 medale dla członków drużyn oraz puchary i dyplomy dla
drużyn.

12. Sprzęt sportowy
Stoły Tibhar Smash 28/R, piłki Tibhar 40+*** SynTT NG.

13. Sprawy organizacyjne
Wszyscy uczestnicy konkurencji indywidualnych zobowiązani są do udania się do biura
zawodów w celu odebrania numerów startowych.

Zapraszamy do Dębicy!

ORGANIZATORZY
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