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        KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN 

          
          XVI Mi ędzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym 

                                         PRO-FAMILIA CUP 2014  
                               

  1. Organizator:                 Towarzystwo Sportowe Pro- Familia       
              2. Miejsce i czas:  Frysztak. Ośrodek – Szkolno – Wychowawczy 
                                           Turniej odbędzie się w dniu - 25.05.2014 

  3. Zasady uczestnictwa:  
  -  w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie druŜyny -  ( rodziny ) w konfiguracjach  rodzic + dziecko - tzn:                                                                      
     ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek 

              -  w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic  
                                                    
                                                    Turniej odbędzie się w pięciu kategoriach: 

  1. Kategoria amatorska rodzić + dziecko do 16 lat 
  2. Kategoria amatorska rodzic + dziecko powyŜej 16 lat 
  3. Kategoria OTWARTA OPEN  do 15 lat 
  4. Kategoria OTWARTA OPEN  powyŜej 15 lat 

    4. Kategoria dla rodzin nie uprawiających tenis zawodowo: rodzic + dziecko do 15 lat – NOWA KATEGORIA 
     Kategoria skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych, róŜnych srodowisk społecznych. 
Po raz pierwszy wprowadzamy kategorię amatorską dla rodzin nie grających w klubach, dla dzieci, 
młodzieŜy i ich rodziców nie posiadających licencji , zarejestrowanych w Polskim Związku Tenisa 
Stołowego, dla rodzin pragnących spróbować swych sił w turnieju tenisa stołowego na zawodach 
Mi ędzynarodowych. 
  - w kategoriach amatorskich nie będą dopuszczani do udziału w turnieju zawodnicy grający w  ekstraklasie,  
      I, II, lidze, dotyczy to zarówno dzieci jak i rodziców. 
   - w kategorii OPEN nie będą dopuszczani zawodnicy występujący w ekstraklasie. 
   - organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym kaŜdy z uczestników  
     składa pisemne oświadczenie, Ŝe startuje w zawodach na własną odpowiedzialność. 
   - w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń – 8 druŜyn z pięciu proponowanych kategorii wiekowej,  
      kategoria zostanie zlikwidowana 
 
  4. Cel organizowanej imprezy: 
   -  popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych. 
   -  propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny i rodziców w Gminie Wojaszówka. 
   -  aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieŜy  
      rodziców i całych rodzin. 
   -  współpraca transgraniczna w ramach rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków w dziedzinie kultury  fizycznej. 
  -  integracja dzieci, młodzieŜy i rodzin z woj. Podkarpackiego zamieszkujących tereny przygraniczne      
      wschodniej Polski z rodzinami, młodzieŜą Słowacji, Ukrainy, Węgier. 
   -  promocja aktywnego stylu Ŝycia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki    
      zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym 
   -  popularyzacja tenisa stołowego jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób   
      nieaktywnych zawodowo i społecznie. 
  
  5. System rozgrywek: 
 
    -  w kaŜdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny  
       będzie to zaleŜne od ilości zgłoszonych rodzin.  
    -  awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy. 

      „Pro Familia”



    -  po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym. 
    -  wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów. 
    -  druŜyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział w zawodach. 
    -  mecze główne - finałowe w kaŜdej kategorii do trzech wygranych setów. 
       organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póŜnego  
       rozgrywania meczy finałowych moŜliwość zmiany, do dwóch wygranych setów. 
    -  w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga dotyczy sprzętu sportowego deski,  
       okładziny, strój sportowy. 
    -  w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów. 
    -  Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania toŜsamości uczestników zawodów. 
 
 6. Harmonogram: 
    - zapisy druŜyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 15. 05. 2013 
      celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów 
    - nie przewidujemy moŜliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą druŜyny zagraniczne.  
    - rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 18.05.2013 do godz. 20.00 – zakwaterowanie moŜliwość kwaterunku  
      dla rodzin z Polski – woj. śląskie, małopolskie -  koszty noclegów pokrywa organizator turnieju. 
                                                            Program zawodów: 
    - godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart Ŝywieniowych – obiad 
      opłaty wpisowego, losowanie w grupach. 
    - godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości 
    - godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe. 
    - godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników  
    - godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały 
    - godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród 
 
  7. Nagrody dla rodzin od 1 do 4 miejsca: 
                                 
                        Kategoria I, II - OTWARTA OPEN do 15 i powyŜej 15 lat 
      1.miejsce   - okładziny tenisowe – komp.2 szt., grawerowany puchar szklany, dyplom 

2. miejsce  - okładziny tenisowe – komp.2 szt., grawerowany puchar szklany, dyplom 
3. miejsce  - deska tenisowa, grawerowany puchar szklany, dyplom 
4. miejsce  - grawerowany puchar szklany, dyplom 

      
                     Kategoria  I   amatorska  rodzic + dziecko do 16 lat,  

      1. miejsce  - okładziny tenisowe - komp.2 szt. grawerowany puchar szklany, dyplom 
2. miejsce  - okładziny tenisowe – komp.2 szt., grawerowany puchar szklany, dyplom 

3. miejsce  - deska tenisowa, grawerowany puchar szklany, dyplom 
4. miejsce  - grawerowany puchar szklany, dyplom 
                           
                            Kategoria  II  amatorska  rodzic + dziecko powyŜej 16 lat: 
      1. miejsce  - okładziny tenisowe - komp.2 szt. grawerowany puchar szklany, dyplom 
2. miejsce  - okładziny tenisowe – komp.2 szt., grawerowany puchar szklany, dyplom 
3. miejsce  - deska tenisowa, grawerowany puchar szklany, dyplom 
4. miejsce  - grawerowany puchar szklany, dyplom 
 
MoŜliwość  ufundowana nagrody specjalnej dla najlepszej druŜyny z woj. podkarpackiego – kategoria 
amatorska powyŜej 16 lat przez Europosła  4- dniowy pobyt w Brukseli dla 2 osób. 
Informacje dotyczące wyjazdu zostaną uzgodnione podczas wręczania nagrody  
           W przypadku przyznania nagrody specjalnej , nagroda w postaci sprzętu zostaje wycofana 

 
                  Kategoria  amatorska  rodzic + dziecko do 15 lat: Nowość !!! 
1, 2, 3,  – deski tenisowe, grawerowany puchar szklany, dyplom 
4 – szklany puchar grawerowany, dyplom  
 
 



Nagrody sportowe – 4 najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach otrzymują - deski, okładziny     
(profesjonalny sprzęt do tenisa stołowego ), grawerowane puchary szklane, dyplomy 
Wartość nagród I miejsca - 400 zł, II miejsca – 300.00 zł, III miejsca – 200.00 zł, IV miejsca – 150.00 zł 
     
      Dla wszystkich rodzin które ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia 
                                            od sponsorów, władz samorządowych, organizatorów 
 
8. PATRONATY  HONOROWE 
   Europoseł – ElŜbieta Łukacijewska 
   Poseł na Sejm R.P. – Piotr Babinetz 
   Poseł na Sejm R.P. – Stanisław Piotrowicz 
   Marszałek woj. Podkarpackiego – Władysław Ortyl 
   Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak 
   Starosta powiatu strzyŜowskiego – Robert Godek 
   Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz 
   Wójt Gminy Frysztak – Jan Ziarnik 
   Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański 

   
9. Współorganizatorzy: 
   Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie, 
   Starostwo Powiatowe Krosno, Starostwo Powiatowe StrzyŜów,                                                      
   Gmina Wojaszówka,  Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka. 
  

 10. Patronaty medialne: 
  Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, Nowe Podkarpacie, Nowiny 24, Super Nowości, Gazeta Frysztacka 
   Nasz Powiat – Krosno,Kurier Gminy Wojaszówka, Prządki, Nasz Rymanów, Dukielski przegląd samorządowy 
  
 11. Sponsorzy:  
  PGE – Polska grupa Energetyczna S.A. Exalo Drilling.S.A. ZPRE – Jedlicze, Rafineria Nafty Jedlicze, PGNiG Technologie,  
   KPB – Krosno, Prid – Krosno, Remondis KROeko – Krosno, KHS – Krosno, Huta Szkła w Jaśle, Dioxid – Krosno, Roksana  
   StrzyŜów, Eba Krosno,  Inwest Profil – Bajdy, ATOS – Krosno, Wenta Frysztak, Uzdrowisko – Iwonicz, Stimo- Krosno,  
   KK – BUD Krosno, Alior Bank – Krosno, Luks – Granit – Ustrobna, Towarzystwo Przyjaciół Szpitala w Krośnie, SIP – Krosno 
   Trans – Wiert – Jasło, Petrosoft – Jasło, Drogoń – Frysztak, Delikatesy Centrum – Wiśniowa, AGA – Sport,  
    Delikatesy Centrum – Łęki StrzyŜowskie, Piekarnia – Styczkowska – Frysztak, Zakład Stolarski Dykas – Frysztak 

  
 12. Pozostałe informacje związane z zawodami: 
    -  Uczestnicy winni posiadać waŜne ubezpieczenie NW. 
     -  W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
    -  Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.13.00 do 14.00 
     -  Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło,  
        swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmaŜeryjne, Ŝurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .   
     -  Wszyscy uczestnicy otrzymają równieŜ zimne napoje – po 2 sztuki na rodzinę. 
     -  Koszty wyŜywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju. 
            
Zapraszamy na stronę internetową Towarzystwa – www. pro-familia.net 
Na stronie: szczegółowy komunikat informujący o turnieju, informacje z poprzednich turniejów,   
zdjęcia – zakładka galeria.  
                     Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054                                                                                    


