REGULAMIN
XVI PODKARPACKIEJ OLIMPIADY TENISA STOŁOWEGO”
- ELIMINACJE POWIATOWE

Cel :
 popularyzacja tenisa stołowego,
 upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych,
 wyłonienie reprezentacji Powiatu Przemyskiego do udziału w zawodach wojewódzkich.

Uczestnictwo :
 w zawodach biorą udział pisemnie zgłoszeni zawodnicy, którzy zajęli miejsca I, II, III
w eliminacjach gminnych w każdej kategorii,
 w zawodach może wziąć udział 3-osobowa reprezentacja gminy w każdej kategorii, która nie
przeprowadziła eliminacji szczebla gminnego,
 gminy przesyłają zgłoszenia na adres : Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury
i Promocji, Starostwo Powiatowe, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, fax 678-27-60 lub
mailem: promocja@powiat.przemysl.pl do dnia 11 maja 2015 r.,
 w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia zawodnika,
 w przypadku, gdy nie są organizowane rozgrywki gminne, chętni do wzięcia udziału w eliminacjach
powiatowych zgłaszają swój udział w gminie,
 w zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy nie zrzeszeni od 3 lat w PZTS, klubach i nie biorący
udziału w zawodach związkowych, wg grup wiekowych dla dziewcząt i chłopców, kobiet i
mężczyzn, a ponadto bez względu na wiek i stan upośledzenia psychofizycznego - osoby
niepełnosprawne,
 organizator nie ubezpiecza startujących, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych
wypadków i za rzeczy pozostawione w szatniach,
 dzieci i młodzież do 18 roku życia zgłaszają się pod opieką osoby dorosłej /rodzic, opiekun/,
 organizator zapewnia wodę mineralną i słodycze.
UWAGA : Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i powinni posiadać aktualne zaświadczenie
lekarskie dopuszczające do rozgrywek.
Organizator :
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego
w Przemyślu
Współorganizator:
Wójt Gminy Bircza
Termin i miejsce :
16 maja 2015 r. /sobota/ Hala sportowo – widowiskowa w Birczy

Planowany program :
 godz. 9.00 - 9.15 zgłoszenia,
 godz. 9.15 - 9.45 weryfikacja i losowanie,
 godz. 9.45 - otwarcie zawodów,
 godz. 10.00 - rozpoczęcie gier we wszystkich grupach wiekowych

Grupy wiekowe :
 do 13 lat /urodzeni w 2002 r. i młodsi/
 14 - 16 lat kobiety i mężczyźni /urodzeni w latach 1999- 2001/
 17 – 19 lat kobiety i mężczyźni /urodzeni w latach 1998 – 1996/
 20 – 39 lat kobiety i mężczyźni /urodzeni w latach 1976 - 1995/
 40 - 55 lat kobiety i mężczyźni /urodzeni w roku 1975 - 1960/
 56 lat i powyżej kobiety i mężczyźni /urodzeni w roku 1959 i starsi/
 osoby niepełnosprawne zdolne brać udział w zawodach sportowych z podziałem na trzy grupy, bez
względu na płeć i wiek:
- osoby niepełnosprawne intelektualnie,
- osoby niepełnosprawne ruchowo,
- osoby niepełnosprawne ruchowo mogące grać stojąc
System rozgrywek :
Zawody rozgrywane będą w grach pojedynczych zgodnie z przepisami PZTS, do trzech wygranych
setów. Sety krótkie do 11 punktów przy przewadze dwupunktowej. System w poszczególnych grupach
wiekowych uzależniony jest od ilości startujących.
Awans do zawodów wojewódzkich:
 kwalifikują się zdobywcy I i II miejsca we wszystkich grupach wiekowych,
Koszty :
 koszty organizacyjne zawodów powiatowych pokrywa Starostwo Powiatowe w Przemyślu oraz
Wójt Gminy Birczy ,
 uczestnicy zawodów powiatowych startują na własny koszt,
 zwycięzcy eliminacji powiatowych startują w zawodach wojewódzkich na koszt własny.
Sprzęt sportowy :
 zawodnicy startują w sprzęcie własnym: koszulka, spodenki lub dres, obuwie sportowe
obowiązkowe,
 rakietka wg przepisów PZTS.
Nagrody :
 za I miejsce w każdej grupie wiekowej puchar,
 za I-III miejsce pamiątkowy dyplom
 puchar dla najmłodszego uczestnika
Sprawy różne :
 organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie /zgodnie z regulaminem finału
wojewódzkiego POZTS w Rzeszowie/
 bliższych informacji dotyczących rozgrywek można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego,
Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Przemyślu, tel. 678-50-54 wew: 291.
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