
 

REGULAMIN 
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

POWOŁYWANIA ZAWODNIKÓW DO REPREZENTACJI NA MISTRZOSTWA 
ŚWIATA I EUROPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

Wydział szkolenia PZTS realizując postanowienia Ustawy o Sporcie oraz Statutu PZTS, będzie przedstawiał do 
akceptacji Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego składy Reprezentacji Narodowych na zawody mistrzowskie 
zgodnie z poniższymi zasadami. 

1. Obszar obowiązywania Regulaminu: 

Regulamin dotyczy ustalania składów Reprezentacji Polski na: 

- Mistrzostwa Świata Osób Niepełnosprawnych 

- Mistrzostwa Europy Osób Niepełnosprawnych 

2. Liczebność reprezentacji: 

Liczebność reprezentacji regulują przepisy ITTFPTT 

3. Tryb powoływania 

- Kwalifikacje indywidualne (Mistrzostwa Świata) 

- Wniosek trenera kadry narodowej 

- Opinia Dyrektora Sportowego, 

- Opinia Wiceprezesa do spraw sportowych 

- Zatwierdzenie przez Zarząd PZTS  

§ 2 

Kryteria kwalifikacyjne  do MŚ: 

Zawodnicy w każdej klasie niepełnosprawności zdobywają kwalifikacje do Mistrzostw Świata imiennie. Awans do  MŚ 
można uzyskać poprzez: 

- zwycięstwo w poprzedzających je Mistrzostwach Europy w turnieju indywidualnym, 

- zajęcie określonego miejsca w rankingu światowym w danej klasie – ilość miejsc dających awans do MŚ ustala  
ITTFPTT, 

- przyznanie „dzikiej karty” – decyzja ITTFPTT. 

§ 3 

Kryteria kwalifikacyjne do ME: 

- Kryteria wynikowe – zależne od miejsca w rankingu światowym w danej klasie: 

 W Mistrzostwach Europy mogą uczestniczyć członkowie kadry narodowej, którzy w danej klasie zgodnie z rankingiem 
światowym zajmują miejsce zgodne z liczbą uczestników w poprzedzających je Mistrzostwach Świata lub Igrzyskach 
Paraolimpijskich: 

 (np. jeżeli w klasie 8 kobiet rok wcześniej w Mistrzostwach Świata uczestniczyło zgodnie z decyzją ITTFPTT 12 
zawodniczek to kryterium wynikowe dla zawodnika kadry narodowej do ME dla tej klasy jest miejsce w rankingu 
światowym na pozycji 1-12 itd.) 

- Kryteria uznaniowe - według decyzji trenera kadry narodowej na podstawie kompleksowej oceny zawodników w 
zakresie:   
- poziomu wyszkolenia w zakresie przygotowania fizycznego, przygotowania technicznego, świadomości  taktycznej, 

przygotowania mentalnego,  
-  potencjału sportowego zawodnika i perspektyw rozwojowych (m.innymi postępy w technice i  taktyce gry, 
progresja wyników) 
-  wieku zawodnika, 
-  przydatności zawodnika jako partnera do rozgrywek drużynowych. 

 


