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I GRAND PRIX POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W TENISIE STOŁOWYM  

13-15.04.2018 r. Wisła 

 
1.  CEL 
1.1. Wyłonienie najlepszych zawodników Grand Prix Polski Niepełnosprawnych wśród 

kobiet i mężczyzn, 

1.2. Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku niepełnosprawnych, 

 

2.  UCZESTNICTWO 
Organizatorem zawodów z cyklu Grand Prix jest Polski Związek Tenisa Stołowego. Do 

udziału w zawodach dopuszcza się tylko zawodników z aktualnymi licencjami PZTS 

wykupionymi na 2018 rok. Uczestnikami zawodów będą osoby z przyznanymi już wcześniej 

klasami startowymi – po klasyfikacji medycznej.  Zawodnicy sklasyfikowani w latach 

wcześniejszych, muszą być zgłoszeni do ustalonych klas startowych zgodnie z aktualną 

klasyfikacją. Zgłoszenie do innej klasy startowej, spowoduje dyskwalifikację zawodnika. 

Osoby zgłoszone do zawodów, a nie posiadające klasy muszą stawić się na badanie w dniu 

poprzedzającym zawody. Badanie reklasyfikacyjne możliwe jest  po wniesieniu opłaty w 

wysokości 100 zł w biurze zawodów. 

Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie aktualnej książeczki 

zdrowia (ważność 6 m-cy), posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.  

Zawodnicy będą startować w  podziale na grupy: kobiety, mężczyźni w swoich klasach. 

Zawodnicy kadry narodowej powinni zostać zgłaszani przez kluby, a koszty związane z ich 

pobytem na zawodach pokrywa Polski Związek Tenisa Stołowego. 

 

3.  ZGŁOSZENIA 
Zgłoszenia ilościowe należy przesłać do dnia 4.04.2018 r. na adres: 

marketing@osstart.com.pl 

Nie przesłanie zgłoszenia może skutkować brakiem miejsc noclegowych. 

Ostateczny termin przysyłania imiennych zgłoszeń mija w dn. 09.04.2018 (poniedziałek) 

o godzinie 8:00. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: wr@pzts.pl, oraz w kopii: 

jakub.otys@pzts.pl, marketing@osstart.com.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan 

orzeczenia o niepełnosprawności zawodnika/-ów oraz orzeczenia z zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych podpisane przez każdego zgłoszonego uczestnika (do pobrania ze strony 

pzts.pl) 

Przyjazd i potwierdzenie składu ekip odbywać się będzie przy recepcji w Ośrodku 

Przygotowań Paraolimpijskich START w Wiśle.  

Zawodnik zgłoszony do zawodów może się wycofać najpóźniej do 12.04.2018 (czwartek). 

Po tym terminie jeżeli zgłoszony zawodnik nie będzie uczestniczył w zawodach  zgłaszający go 

Klub będzie musiał pokryć koszty wyżywienia i zakwaterowania (zwolnienie z opłaty będzie 

możliwe tylko w przypadku okazania zwolnienia lekarskiego).Wycofanie zawodnika nastąpi 

tylko i wyłącznie na wniosek Klubu który zgłosił zawodnika do udziału w turnieju. Informacja z 

Klubu powinna zostać przesłana ww. terminie na następujące adresy: wr@pzts.pl, oraz w 

kopii: jakub.otys@pzts.pl, marketing@osstart.com.pl. 
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4.  PROGRAM MINUTOWY 

13.04.2018 r. piątek 
Klasyfikacja i reklasyfikacja zawodników: Ośrodek Sportowy START (ul. Olimpijska 1), 

pok. 337 od godziny 12:00 w dn. 13.04.2018 r.  
15:00 – przyjazd ekip i zameldowanie się w ośrodku 

18:00 – 20:00 – kolacja (w Ośrodku Sportowym „START”) 

14.04.2018 r. sobota 
7:30 -  9:30 – śniadanie (w Ośrodku Sportowym „START”) 

9.00 – uroczyste otwarcie - hala sportowa pl. Hoffa 5 – klasy 7-11 

9:30 – 14:00 – gry eliminacyjne - hala sportowa w Ośrodku Sportowym „START” klasy 1-6 

13:00 – 15:00 – obiad (w Ośrodku Sportowym „START”) 

15:00 – 18:00 – gry eliminacyjne i ćwierćfinały j.w 

18:00 – 20:00 – kolacja (w Ośrodku Sportowym „START”) 

15.04.2018 r. niedziela 
7:30 -  9:30 – śniadanie (w Ośrodku Sportowym „START”) 

9:00 – 13:00 – gry półfinałowe i finałowe 

13:00 – ceremonia dekoracji oraz zamknięcia zawodów –hala sportowa pl. Hoffa 5  

13.30 – 14:30 – obiad (w Ośrodku Sportowym „START”) 

14:30 – wykwaterowanie  ekip 

 
5.  SYSTEM WSPÓŁZAWODNICTWA 
5.1. Konkurencje męskie  

5.1.1 turniej indywidualny klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

5.2. Konkurencje żeńskie 

5.2.1 turniej indywidualny klasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 

5.3. Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia klas w przypadku niedostatecznej 

ilości (4) zawodników. 

 

6.   SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
6.1.  System rozgrywek zgodny z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

6.2.  Rozgrywki w klasach odbędą się przy minimum 4 zawodnikach w klasie.  

6.3.  W przypadku mniejszej niż „4” ilości zawodników w klasie, organizator dopuszcza 

łączenie klas z klasy niższej do klasy wyższej. 

6.4.  Zawody zostaną rozegrane piłkami Tibhar***ABS na 8 stołach Donic (klasy 7-11), 

4 stołach Andro (klasy 1-5) i 2 Donic (klasy 6). 

 
7.  NAGRODY 
7.1.  Za zdobycie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach niepełnosprawności 

(kobiety, mężczyźni) przyznawane będą puchary. 

 
8.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
8.1. Komisję sędziowską powołuje organizator.  

8.2. Koszty związane z organizacją zawodów, oraz wyżywienie i zakwaterowanie 

finansowane są ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywanych 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, oraz przez ze środków przekazywanych przez 
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszty przejazdów 

zgłaszające organizacje  pokrywają we własnym zakresie. 

8.3. Ostateczny skład ilościowy ekip zostanie ustalony i zatwierdzony przez PZTS. 

 

9.            MIEJSCE ZAWODÓW 
9.1           Miejsca noclegowe: 

Ośrodek Sportowy „START” (96 miejsc noclegowych) 

ul.Olimpijska 1 

43-460 Wisła 

tel. 33 855 24 14 

 

Willa Różana (30 miejsc noclegowych) 

ul. Różana 3, 43-460 Wisła 

tel.  501 543 884 

 

Willa Limba (15 miejsc noclegowych) 

ul. Gimnazjalna 1, 43-460 Wisła 

tel. 501 731 669 

 

Willa Nova (45 miejsc noclegowych) 

ul. Willowa 20, 43-460 Wisła 

tel. 505 963 365 

 

Bardzo prosimy o podanie pełnych list osób do zakwaterowania (komunikat 

organizacyjny). Rozdział pokoi będzie w gestii O.S. „START” w porozumieniu z 

przedstawicielem PZTS. 

 

9.2 Miejsce rozgrywania zawodów: 

1. Hala sportowa w Ośrodku Sportowym „START” (Ośrodek Przygotowań 

Paraolimpijskich Sp. z o.o.), ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła  (klasy 1-6) 

                          2.  Hala sportowa Zespół szkół nr 1, ul Bogumiła Hoffa 5, 43-460 Wisła (klasy 7-11) 

 

  9.3      Miejsce klasyfikacji i reklasyfikacji: 

Ośrodek Sportowy „START” 

ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła  tel. 33 855 24 14  Gabinet fizjoterapii nr 337. Osoba 

odpowiedzialna za klasyfikację – Aleksander Wieteska (klasyfikator międzynarodowy) 


