
 

DRUŻYNOWE	MISTRZOSTWA	POLSKI	
NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
WISŁA,	1-2	GRUDNIA	2018	

KOMUNIKAT	ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 

Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, 

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. w Wiśle. 

2. Cel 

Wyłonienie klubowych Mistrzów Polski. 

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku osób niepełnosprawnych. 

3. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2018 roku w hali sportowej Ośrodka Przygotowań 

Paraolimpijskich Start przy ul. Olimpijskiej 1 w Wiśle. 

4. Uczestnictwo 

Zgodnie z rozdziałem 7. Regulaminu rozgrywek PZTS. Wymagane jest posiadanie licencji 

okresowej zawodnika niepełnosprawnego oraz klasy startowej. Uczestnicy muszą posiadać 

orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie 

zdrowia (rozdział 11. Regulaminu rozgrywek PZTS) oraz orzeczeni o niepełnosprawności. 

5. System rozgrywania 

Zawody zostaną rozegrane w grze drużynowej systemem grupowo-pucharowym, w podziale 

na płeć i klasy, zgodnie z rozdziałem 8. Regulaminu rozgrywek PZTS. 

Drużyna składa się z 2-3 zawodników, o klasie drużyny decyduje zawodnik z najwyższą klasą. 

Mecz rozgrywany jest wg schematu A-X, B-Y, gra podwójna (do 3 wygranych setów) i kończy 

się w momencie osiągnięcia przez jedną z drużyn 2 zwycięstw. 

Rozstawienie na podstawie sumy punktów 2 najlepszych zawodników drużyny na podstawie 

Ogólnopolskiego Rankingu po IMP 2018 po zastosowaniu przelicznika punktowego. 

Warunkiem rozegrania danej klasy jest udział co najmniej 4 drużyn z 2 klubów, w innym 

wypadku nastąpi łączenia klas. 

6. Program 

Wyżywienie w ośrodku sportowym „Start”. 

30 listopada (piątek) 

od 15:00  zameldowanie i potwierdzanie obecności 

18:00-20:00  kolacja 



 

1 grudnia (sobota) 

07:30-09:30  śniadanie 

09.00   uroczyste otwarcie zawodów 

09:30   rozpoczęcie gier w grupach 

13:00-15:00  obiad 

po południu  rozpoczęcie turniejów głównych 

18:00-20:00  kolacja 

2 grudnia (niedziela) 

07:30-09:30  śniadanie 

09:00-13:00  gry półfinałowe i finałowe 

13:00   ceremonia dekoracji oraz zamknięcia zawodów 

13:30-14:30  obiad 

do 14:30  wymeldowanie 

7. Zgłoszenia, noclegi, wyżywienie i wpisowe 

Zgłoszenia wyłącznie za pomocą karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać 

w nieprzekraczalnym terminie 5 listopada 2018 godz. 08:00 na adresy wr@pzts.pl oraz 

marketing@osstart.com.pl i marekbier@wp.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia o 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez każdego zgłoszonego 

uczestnika (tylko w przypadku, gdy nie zostało jeszcze złożone w roku 2018). 

Wycofanie zgłoszenia na adres jw. możliwe jest najpóźniej do 28 listopada 2018 (włącznie). 

Po tym terminie zgłaszający klub będzie obciążony kosztami zakwaterowania i wyżywienia 

zawodnika albo drużyny, jeśli składa się z dwóch zawodników (zwolnienie z opłaty wyłącznie 

na podstawie zwolnienia lekarskiego). 

Kwota wpisowego: 0 zł. 

Koszty organizacji, noclegów, wyżywienia pokrywane są ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej przekazywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Koszty dojazdu 

ponoszą uczestnicy. 

8. Nagrody 

Za miejsca 1-2, 1-3 albo 1-4 medale (warunkiem otrzymania medalu jest rozegranie minimum 

jednej gry) oraz dyplomy. 

9. Sprzęt sportowy 

Stoły Andro (wózki) oraz Donic (stojący), piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG. 


