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Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11  

w Rzeszowie  

 serdecznie zaprasza do udziału 

 w  

XVIII Rodzinnej  Olimpiadzie  Tenisa Stołowego 

o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa 

 

która odbędzie się  7 marca 2020 r. (rozpoczęcie o godz. 9
00

) w sali gimnastycznej.         

Zgłoszenia drużyn (rodzic+dziecko) przyjmowane będą do dnia 3 marca 2020 r. 

w sekretariacie szkoły. 

tel: (017)748 38 40,  fax: (017)748 38 41, 

e-mail: sekretariat@zszp11.resman.pl 

 

W załączeniu regulamin turnieju. 
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XVIII Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowego 

o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa 

Regulamin 

I. Cel zawodów 
 promocja zdrowych form wypoczynku w rodzinach, 

 popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny przyjaznej dla każdego, 

 integracja środowiska na bazie zawodów sportowych, 

 rozwijanie sportowych kontaktów międzyludzkich. 
 

II. Uczestnicy 
W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie szkół i ich rodzice. 

 

III. Termin i miejsce 
 Termin – 7 marca 2020 r., uroczyste otwarcie Olimpiady - godzina 9

00
, rozpoczęcie gier - 

godzina 9
15

, 

 Miejsce – sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie, 

 Termin zgłaszania imiennych reprezentacji upływa z dniem 3 marca 2020 r.,               

 ZGŁOSZENIA – sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, tel: (017) 748 38 40,  

e-mail: sekretariat@zszp11.resman.pl 

 

IV. Warunki uczestnictwa 
 W turnieju mogą startować rodzinne drużyny dwuosobowe (rodzic oraz dziecko) bez względu  

na płeć. 

 Turniej drużynowy zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: 

 Rodzic oraz uczeń klas I-III Szkoły Podstawowej, 

 Rodzic oraz uczeń klas IV-V Szkoły Podstawowej, 

 Rodzic oraz uczeń klas VI-VIII Szkoły Podstawowej. 

          Każdy z uczestników może startować wyłącznie w jednej kategorii  drużynowej. 

 

V. System rozgrywek 
 Turniej drużynowy rozegrany zostanie systemem mieszanym. 

 W turnieju drużynowym mecze trwają do uzyskania trzech zwycięstw. 

 Kolejność gier: 

 

- dziecko – dziecko, w kategoriach jak w punkcie IV (bez względu na płeć), 
- rodzic – rodzic, (bez względu na wiek i płeć), 

- gra podwójna. 

 

VI. Nagrody 
 Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy turnieju- za zajęcie  

od I do III miejsca -  puchary. 


