
Regulamin 

 Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego – 2022 

 
 

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 upowszechniania  

w każdych warunkach.  

5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych. 

 

II. Uczestnicy: 

 

Uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne oraz wszyscy chętni nie zrzeszeni od trzech lat  

w sekcjach tenisa stołowego w klubach sportowych. 

 

III. Organizatorzy: 

 

-  na szczeblu podstawowym  - stowarzyszenia sportowe, placówki  

                                                              oświatowe, kulturalne i straży pożarnej, 

- na szczeblu miejskim, gminnym  - urzędy miast, gmin 

- na szczeblu powiatowym   - Starostwo Powiatowe w Krośnie 

                                                             oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku              

                                                             Wyżnym 

- na szczeblu wojewódzkim  - Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego  

 

IV. Termin i miejsce: 

 

1. Eliminacje środowiskowe, miejskie i gminne w terminie do 26.03. br. w miejscach 

określonych przez organizatorów. Wykaz zakwalifikowanych zawodników na etap 

powiatowy należy przesłać na e-mail: promocja@powiat.krosno.pl do 28.03.br. 

2. Eliminacje powiatowe – hala sportowa w szkole podstawowej w Krościenku Wyżnym 

- 02.04.22 r. – kat. I, II, III - godz. 9.00  

- 02.04.22 r. – kat. IV, V, VI i niepełnosprawni – godz. – 12.30 

3. Finał wojewódzki  – termin i miejsce zawodów na stronie internetowej  Podkarpackiego 

Związku Tenisa Stołowego 

 

IV. System współzawodnictwa: 

 

1. Zawody przeprowadzone będą w grach indywidualnych wg przepisów Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego. Decyzję dotyczącą wyboru systemu podejmuje organizator 

przed zawodami w zależności od ilości potwierdzonych uczestników. 

2. Współzawodnictwo rozgrywane będzie w siedmiu grupach wiekowych dla dziewcząt  

i chłopców oraz kobiet i mężczyzn: 

 

KATEGORIA I  

- kategoria dziewcząt do 11 lat – (ur. w 2011roku i młodsze) 

- kategoria chłopców do 11 lat – (ur. w 2011 roku i młodsi) 
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KATEGORIA II 

- kategoria dziewcząt 12-13 lat  (ur. w latach 2009 i 2010)  

- kategoria chłopców 12-13 lat  (ur. w latach 2009 i 2010)  

 

KATEGORIA III -  

- kategoria dziewcząt 14-15 lat  (ur. w latach  2007-2008)  

- kategoria chłopców 14-16 lat  (ur. w latach  2007-2008) 

 

KATEGORIA IV 

- kategoria kobiet 16-19  (ur. w latach 2003-2006)  

- kategoria chłopców 16-19 lat  (ur. w latach  2003-2006)  

 

KATEGORIA V 

- kategoria kobiet 20-45 lat  (ur.  w latach  1977-2002)  

- kategoria mężczyzn 20-45 lat  (ur.  w latach  1977-2002)  

 

KATEGORIA VI 

- kategoria kobiet 46 i starsze (ur. w latach  1976 i starsze) 

- kategoria mężczyzn 46 i starsi (ur. w latach  1976 i starsi) 

 

KATEGORIA VII 

- osoby niepełnosprawne bez względu na wiek 

 

3. Do eliminacji wyższego szczebla aż do finału przechodzą zdobywcy I i II miejsca  

w poszczególnych kategoriach. 

 

V. Nagrody: 

 

Przewiduje się nagrody indywidualne w postaci dyplomów i  nagród rzeczowych dla 

zdobywców od  I – III miejsca na wszystkich szczeblach zawodów. 

 

VI. Sprawy różne: 

 

1. Zasady bezpieczeństwa podczas turniejów w czasie pandemii COVID-19 dostępne pod 

linkiem: https://www.pzts.pl/komunikaty/zasady-bezpieczenstwa-podczas-turniejow-w-

czasie-pandemii-covid-19/ 

2. Koszty organizacji imprez pokrywają organizatorzy zawodów poszczególnych szczebli. 

3. Organizatorzy nie zwracają kosztów przyjazdu na zawody. 

4. We wszystkich sprawach związanych z Organizacją Olimpiady należy się zwracać do 

Bira Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Krośnie tel. (13) 43 75 779  

5. Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz. 

Urz. UE L119 z 04.05.2016 r,), zwanym dalej RODO informuję, iż :niezbędna jest zgoda 

Rodzica lub opiekuna prawnego (dot. dzieci i młodzieży niepełnoletniej) lub  Pana/Pani-   

na udział w Powiatowej Olimpiadzie Tenisa Stołowego – wzór poniżej 

 

                                                                                              Organizatorzy 

 


