
 

 

REGULAMIN 
powoływania kadry narodowej osób niepełnosprawnych PZTS 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Kadrę Narodową Osób Niepełnosprawnych powołuje się uwzględniając specyfikę sportu osób 

niepełnosprawnych, istnienie 22 klas startowych zależnych od stopnia niepełnosprawności 

zawodników oraz kalendarz ITTF ParaTT 

1.1. Okres powoływania kadry 
W związku z obowiązującym we współzawodnictwie międzynarodowym ITTF ParaTT sezonem 

styczeń - grudzień, Kadra Narodowa Osób Niepełnosprawnych będzie powoływana raz w roku, na 

okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek trenerów kadry 

Zarząd PZTS może dokonać zmian w składzie w trakcie trwania sezonu. 

1.2. Liczebność kadry  
Liczebność kadry narodowej osób niepełnosprawnych wynika z potrzeb szkoleniowych oraz 

możliwości finansowych PZTS – do 40 osób 

1.3. Tryb powoływania 
Kadrę powołuje Zarząd PZTS na wniosek trenerów kadry i Dyrektora Sportowego. 

2. ZASADY POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW 
Warunkiem powołania do Kadry Narodowej Osób Niepełnosprawnych są: 

• Pozytywne wyniki badań lekarskich 

• Deklaracja uczestnictwa w procesie szkoleniowym 

• Podporządkowanie się prawom i obowiązkom członków kadry 

• Uzyskane wyniki sportowe 
Z uwagi na wymogi dyscypliny, stosowane są 2 kryteria kwalifikacyjne: 

wynikowe ( 2.1 ) oraz uznaniowe ( 2.2 ), przy czym proporcje dotyczące kwalifikacji zależeć będą od 

liczby klas startowych oraz zawodników w nich występujących podczas Indywidualnych Mistrzostw 

Polski osób niepełnosprawnych.  

2.1. Kryteria wynikowe 
Do kadry mogą być powołani zawodnicy, którzy  

a.) zdobyli tytuł Mistrza Polski osób niepełnosprawnych w grze indywidualnej w danej klasie 

startowej i nie przekroczyli 35 roku życia. W uzasadnionych poziomem sportowym przypadkach, 

na wniosek trenerów kadry można pominąć limit wiekowy.  

b.) aktualni medaliści turnieju indywidualnego głównej imprezy międzynarodowej z poprzedniego 

sezonu.  

2.1. Kryteria uznaniowe 
Trenerzy kadry przedstawiają propozycję opartą o ocenę zawodników w zakresie:  

a.)  poziomu wyszkolenia zawodnika (przygotowanie fizyczne, umiejętności techniczne, świadomość 

taktyczna oraz przygotowanie mentalne) 

b.)  potencjału sportowego zawodnika (perspektywiczność, konkurencyjność w klasie) 

c.)  wieku zawodnika 

d.)  przydatności zawodnika do międzynarodowej rywalizacji drużynowej. 

Warunkiem koniecznym powołania w skład Kadry Narodowej osób niepełnosprawnych jest 

niezależnie od wypełnienia kryteriów wynikowych posiadanie nienagannej opinii macierzystego 

klubu sportowego i Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 


