Regulamin XIII Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego
I. Cel:
1. Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin.
2. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu a szczególnie wiejskich
i małomiasteczkowych.
3. Integracja osób niepełnosprawnych z całym środowiskiem sportowym.
4. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportu, możliwej do uprawiania
w każdych warunkach.
5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
II. Uczestnicy:
1. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni (w tym osoby niepełnosprawne), za wyjątkiem
zawodników, którzy w bieżącym bądź poprzednim sezonie rozgrywkowym rozegrali
przynajmniej jeden mecz w rozgrywkach III lub wyższej ligi tenisa stołowego (nie
dotyczy kategorii do lat 13 - urodzeni w 1999 roku i młodsi, a także osób powyżej
40 lat – urodzeni w 1971 roku i starsi).
2. Wpisowe (na szczeblu wojewódzkim) do zawodów: 10 zł od osoby (płatne na
miejscu).
III. Organizatorzy:
1. Na szczeblu podstawowym – stowarzyszenia sportowe, placówki i instytucje
oświatowe, kulturalne, straż pożarna i inne osoby prawne lub fizyczne.
2. Na szczeblu miejskim, gminnym, powiatowym – urzędy miast, gmin i powiatów oraz
wolontariusze stowarzyszeń sportowych.
3. Na szczeblu wojewódzkim – Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,
Marszałek Województwa Podkarpackiego.
IV. Termin i miejsce:
1. Eliminacje

środowiskowe, miejskie, gminne i powiatowe w terminie do
31 maja 2012 roku - w miejscach określonych przez organizatorów.
2. Finał wojewódzki - najprawdopodobniej 16 lub 17 czerwca 2012 roku (sobota /
niedziela), godz. 9:00, hala MOSiR w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 57.
3. Termin zgłaszania imiennych powiatowych reprezentacji upływa z dniem
8 czerwca 2012 roku.
4. Terminarze zawodów miejskich, gminnych i powiatowego prosimy przesłać do:
Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów
tel./fax: (0-17) 853-22-70
e-mail: podkarpacki@pzts.pl
5. W przypadku nierozegrania eliminacji na szczeblu powiatowym bądź niższym,

istnieje możliwość indywidualnego zgłoszenia uczestnictwa w nieprzekraczalnym
terminie do 8 czerwca 2012 roku. Zgłoszenie takie powinno zawierać: imię,
nazwisko, miejsce zamieszkania oraz rok urodzenia.

V. System współzawodnictwa:
1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego - systemem pucharowym do dwóch przegranych
pojedynków lub "każdy z każdym". Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje
Organizator przed zawodami - w zależności od ilości uczestników.
2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w sześciu grupach wiekowych dla dziewcząt
i chłopców oraz kobiet i mężczyzn:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

do 13 lat (urodzeni w 1999 roku i młodsi),
14 - 16 lat (urodzeni w latach 1996 - 1998),
17 - 19 lat (urodzeni w latach 1993 – 1995),
20 - 39 lat (urodzeni w latach 1973 - 1992),
40 - 55 lat (urodzeni w latach 1957 – 1972),
56 lat i powyżej (urodzeni w roku 1956 i starsi),
osoby niepełnosprawne, zdolne brać udział w zawodach sportowych
z podziałem na trzy grupy, bez podziału ze względu na płeć i wiek:
- osoby niepełnosprawne intelektualnie,
-.osoby niepełnosprawne ruchowo, na wózkach,
-.osoby niepełnosprawne ruchowo, mogące grać stojąc.

3. Do eliminacji wyższego szczebla, aż do finału wojewódzkiego przechodzą zdobywcy
I i II miejsca w poszczególnych kategoriach (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia poszczególnych kategorii
wiekowych, w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń.
VI. Nagrody:
1. Przewiduje się upominki indywidualne, puchary oraz dyplomy dla zdobywców
miejsc I – III na wszystkich szczeblach zawodów, które - według możliwości fundują Organizatorzy.
VII. Sprawy różne:
1. Koszty organizacji imprez pokrywają Organizatorzy zawodów poszczególnych
szczebli, zaś koszty uczestnictwa pokrywają sami zawodnicy lub jednostki je
delegujące.
2. We wszystkich sprawach związanych z organizacją Olimpiady należy się zwracać
do:
Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów
tel./fax: (0-17) 853-22-70
e-mail: podkarpacki@pzts.pl
3. Organizatorzy zastrzegają sobie ostateczną interpretację postanowień niniejszego
regulaminu.

