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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

Rejonowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej  

w tenisie stołowym – gry drużynowe 
 

 

 

Terminy i miejsca zawodów:  

 

Rejon I 

Termin do ustalenia  MOSiR Rudnik n/Sanem, ul. Mickiewicza 44 - dziewczęta  

Termin do ustalenia  MOSiR Rudnik n/Sanem, ul. Mickiewicza 44 - chłopcy  

    (szkoły z powiatów: Tarnobrzeg gr., tarnobrzeskiego,    

    stalowowolskiego, niżańskiego)  

Rejon II 

14.03.2018 r. godz. 9.3o  Gimnazjum Iwierzyce      - dziewczęta  

14.03.2018 r. godz. 9.3o Gimnazjum Iwierzyce     - chłopcy  

    (szkoły z powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego,   

    ropczycko-sędziszowskiego)  

Rejon III 

Termin i miejsce do ustalenia       - dziewczęta  

Termin i miejsce do ustalenia       - chłopcy  

    (szkoły z powiatów: Krosno gr., krośnieńskiego, strzyżowskiego,   

    jasielskiego)  

Rejon IV 

Termin i miejsce do ustalenia       - dziewczęta  

Termin i miejsce do ustalenia       - chłopcy  

    (szkoły z powiatów: sanockiego, brzozowskiego, leskiego,   

    bieszczadzkiego)  

Rejon V 

09.03.2018 r. godz. 10.oo MOSiR Nowa Sarzyna, ul. Konopnickiej 2 - dziewczęta  

09.03.2018 r. godz. 10.oo MOSiR Nowa Sarzyna, ul. Konopnickiej 2 - chłopcy  

    (szkoły z powiatów: Rzeszów gr., rzeszowskiego, łańcuckiego,   

    leżajskiego)  

Rejon VI 

15.03.2018 r. godz. 9.oo SP Dubiecko (p. przemyski)   - dziewczęta 

16.03.2018 r. godz. 9.oo SP Dubiecko (p. przemyski)   - chłopcy 

    (szkoły z powiatów: Przemyśl gr., przemyskiego, lubaczowskiego,  

    przeworskiego i jarosławskiego)  
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Uczestnictwo:  

✓Drużynę stanowią uczniowie z jednej szkoły podstawowej urodzeni w roku 2005 i młodsi. Zespół 

składa się z 3 dziewcząt lub 3 chłopców.  

✓W imprezie prawo startu mają po 2 najlepsze drużyny z eliminacji powiatowych.  

 

Sprawy różne:  

✓Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem zamieszczonym w „Kalendarzu 

szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2017/2018”.  Odprawa techniczna 20 minut przed 

zawodami.  

✓Koszty organizacyjne (sędziowie, dyplomy, opieka medyczna) pokrywa PW SZS w Rzeszowie, 

natomiast koszty udziału pokrywają uczestniczące szkoły.  

✓Obowiązują:  

• legitymacje szkolne; 

• zbiorowe listy zawodników wygenerowane z Systemu Rejestracji Szkół, wydrukowane                       

i podpisane przez Dyrektora szkoły; 

• opłacona roczna zryczałtowana opłata startowa; 

✓Do finału wojewódzkiego awans uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdego turnieju. 

 

         
           Dyrektor  

            PW SZS w Rzeszowie 

                  Jacek Bigus 


