INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH
W TENISIE STOŁOWYM
Gdańsk, 9-11 grudnia 2016 roku
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Polski Związek Tenisa Stołowego

2. Miejsce rozgrywek
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk.
8 stołów firmy ANDRO MAGNUM SC (niebieskie), piłeczki: plastikowe białe Andro 40+

3. System rozgrywek
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017:
7.10

Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych

7.10.1

Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna i gra mieszana;

7.10.2

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;

7.10.3

rozstawienie: rozstawienie na podstawie rankingu ITTF oraz Ogólnopolskiego Rankingu
Osób Niepełnosprawnych po 3. Grand Prix Osób Niepełnosprawnych, do którego zaliczane
są wszystkie punkty zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w turniejach Grand Prix
Polski Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.

7.10.4

Udział zawodniczki lub zawodnika kadry narodowej osób niepełnosprawnych w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych jest warunkiem
koniecznym udziału zawodniczki lub zawodnika w zawodach międzynarodowych.

7.10.5

Listy zawodniczek i zawodników uprawnionych do startu w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w poszczególnych klasach
niepełnosprawności 1-11 będą opublikowane po 3. Grand Prix Polski Osób
Niepełnosprawnych zgodnie z zasadą proporcjonalności liczby uczestników w
poszczególnych klasach w stosunku do łącznej liczby uczestników (z możliwymi
preferencjami dla klas: 1, 2 i 6).

7.10.6

Warunkiem rozegrania zawodów w danej klasie niepełnosprawności jest udział co
najmniej 4 zawodniczek lub 4 zawodników. W przypadku mniejszej liczby zawodników
lub zawodniczek Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego zastosuje
międzynarodowe przepisy dotyczące łączenia klas.

7.10.7

Sobota: turnieje grupowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem grupowym z udziałem zawodniczek i zawodników, którzy wzięli udział w co
najmniej 2 turniejach Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych (nie dotyczy medalistów
ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w
konkurencjach indywidualnych) w celu wyłonienia zawodniczek i zawodników, którzy
zajmą 1. i 2. miejsca w grupach:
- grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 1-3, 1-2, 2-3),
- grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3),
- grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3, 2-4, 12, 4-5, 1-5, 2-3).

7.10.7.1
7.10.7.2
7.10.7.3
7.10.8

7.10.8.1
7.10.8.2

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym lub grupowym (w przypadku do 5 zawodniczek lub 5
zawodników w danej klasie niepełnosprawności) z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach w
turniejów grupowych,
- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów grupowych
dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych zawodników zgodnie z
zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie turniejów
grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel turniejów pucharowych gier
pojedynczych.

7.10.9

Sobota - niedziela: turnieje pucharowych gier podwójnych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem par złożonych wyłącznie z
zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.
Turnieje będą przeprowadzone osobno dla klas 1-5 i 6-10 (z założeniem, że w parze może
być tylko 1 zawodnik lub zawodniczka z klas 9 lub 10) oraz 11.

7.10.10

Sobota - niedziela: turniej pucharowy gry mieszanej (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem par złożonych wyłącznie z zawodniczek i
zawodników startujących w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Turnieje będą
przeprowadzone osobno dla klas 1-5 i 6-10 (z założeniem, że w parze może być tylko 1
zawodnik lub zawodniczka z klas 9 lub 10) oraz 11.

7.10.11

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych ustala Sędzia Główny w trakcie
pierwszego dnia zawodów.

7.10.12

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych: zawodniczki i zawodnicy,
którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

7.10.13

Nagrody w turniejach pucharowych gier podwójnych i grze mieszanej: pary, które
zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary i dyplomy.

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia do zawodów należy dokonać za pomocą wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
który należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2015 roku do godz. 21:00 na
adresy e-mailowe: marek.przybylowicz@pzts.pl
Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie:


licencji okresowej na 2016 rok zawodnika niepełnosprawnego nadanej przez Polski Związek
Tenisa Stołowego na podstawie wniosku o nadanie licencji okresowych przesłanego na adres emailowy: pzts@pzts.pl



aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczonego w
książeczce/karcie zdrowia,



udział w co najmniej 2 turniejach Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych (nie dotyczy
medalistów ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w
konkurencjach indywidualnych).

5. Zakwaterowanie i wyżywienie
HOTEL** OLIVIA
al. Grunwaldzka 470, 80-310 Gdańsk
tel. +58 343 31 00
VILLA RAMZES
ul. Dworska 4, 80-511 Gdańsk Brzeźno
tel. 517 925 442
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje będą serwowane w miejscu zawodów w
Restauracji Tenisowa.

6. Ramowy program
piątek – 9 grudnia 2016 roku
16:00 – 21:00 - zakwaterowanie ekip i kolacja
sobota – 10 grudnia 2016 roku
09:00 – uroczyste otwarcie
09:30 – 20:00 gry turniejowe
niedziela – 11 grudnia 2016 roku
09:00 – 15:00 – gry turniejowe
15:00 – 15:30 – uroczyste zakończenie
Szczegółowy program zawodów zostanie umieszczony na stronie internetowej
www.pzts.pl w dniu 9 grudnia 2016 roku.

7. Zasady finansowania
Zawody są współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywanych
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Koszty związane z organizacją turnieju oraz koszty pobytu - od kolacji w piątek do obiadu w
niedzielę - pokrywa Polski Związek Tenisa Stołowego.
Koszty przejazdu na zawody pokrywają podmioty zgłaszające.
Polski Związek Tenisa Stołowego ze środków otrzymywanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki
pokrywa koszt wyżywienia i zakwaterowania wszystkich zawodników oraz po jednej osobie
towarzyszącej oddelegowanej przez dany klub sportowy do udziału w zawodach (np. trener, opiekun,
itp.). W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości osób towarzyszących prosimy o kontakt z
organizatorem.

Organizator
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa

Jakub OTYŚ
tel. kom. 664 12 12 58
e-mail: jakub.otys@pzts.pl

