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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM 

oraz 

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH U-23 W TENISIE STOŁOWYM 

GORZÓW WIELKOPOLSKI, 17-19 WRZEŚNIA 2021 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 

Polski Związek Tenisa Stołowego, 

Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”, 

Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

2. Sponsorzy 

Moje Bermudy Osiedle Mieszkaniowe w Wawrowie, 

Rajbud Development Sp. z o.o. 

3. Cel 

Wyłonienie Mistrzów Polski w grze pojedynczej, podwójnej i podwójnej mieszanej. 

Wyłonienie Mistrzów Polski w grze pojedynczej dla zawodników do 23 lat. 

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku osób niepełnosprawnych. 

4. Termin i miejsce 

Turniej odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Szarych Szeregów 7 

w Gorzowie Wielkopolskim. 

5. Uczestnictwo 

Informacje 

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 12. Regulaminu rozgrywek PZTS) oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Nie 

obowiązuje kryterium startów w turniejach Grand Prix Polski. 
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Aktualne zasady bezpieczeństwa 

W związku z obowiązywaniem stanu obostrzeń ze względu na pandemię choroby COVID-19 

i możliwą zmianą zasad, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami przepisów. 

Kwestionariusz sanitarny 

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązane 

do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie 

niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. 

Link o ankiety: https://pzts.pl/pliki/2021/kwestionariusz_sanitarny.docx 

6. System rozgrywania zawodów 

Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym, grze 

podwójnej, grze podwójnej mieszanej systemem pucharowym oraz grze pojedynczej dla 

zawodników do 23 lat (urodzonych w roku 1998 i później) systemem grupowo-pucharowym, 

w podziale na płeć i klasy, zgodnie z rozdziałem 7. Regulaminu rozgrywek PZTS. Gra podwójna 

i gra podwójna mieszana w klasach 1-5, 6-10 i 11. Rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego 

Rankingu po 3. GPP w obecnym sezonie. Warunkiem rozegrania danej klasy jest udział co 

najmniej 4 osób lub par, w innym wypadku nastąpi łączenia klas. 

7. Program 

16 września (czwartek) 

od 15:00  zameldowanie i potwierdzanie obecności (hotel „Mieszko”) 

18:00-20:00  kolacja 

17 września (piątek) 

06:30-09:30  śniadanie 

09:30   turniej gry pojedynczej U-23 

13:00-14:30  obiad (hotel) 

15:00   turniej gry podwójnej i podwójnej mieszanej 

17:00-19:00  kolacja 

18 września (sobota) 

06:30-09:30  śniadanie 

09:00   uroczyste otwarcie 

09:30   turniej gry pojedynczej 

09:30-16:00  catering 

15:00   kontynuacja gier – wszystkie konkurencje 

17:00-19:00  obiadokolacja (hotel) 

19 września (niedziela) 

06:30-09:30  śniadanie 

10:00-13:00  gry półfinałowe i finałowe 

13:00   ceremonia dekoracji oraz zakończenie zawodów 
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13:30-14:30  obiad (hotel) 

14:30   wyjazd 

8. Zgłoszenia, noclegi, wyżywienie i wpisowe 

Zgłoszenia wyłącznie za pomocą karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym 

terminie 10 września 2021 godz. 12:00 na adresy wr@pzts.pl, marekbier@wp.pl oraz 

start.gorzowwlkp@gmail.com. Do zgłoszeń obowiązkowo należy dołączyć kompletne skany 

orzeczeń o niepełnosprawności! 

Wycofanie zgłoszenia po przesłaniu informacji na adresy jw. możliwe jest najpóźniej do 13 

września 2021 (włącznie). Po tym terminie zgłaszający klub będzie obciążony kosztami 

zakwaterowania i wyżywienia zawodnika (zwolnienie z opłaty wyłącznie na podstawie zwolnienia 

lekarskiego). 

Kwota wpisowego: 0 zł. 

Koszty organizacji, noclegów i wyżywienia pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywanych 

przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego 

w Zielonej Górze. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy. 

Organizator pokrywa koszty pobytu dla 8 zawodników i 1 osoby towarzyszącej na klub. Dla 

zgłoszeń powyżej tego limitu koszty noclegu i wyżywienia pokrywają jednostki delegujące. Dla 

zawodników niezrzeszonych Organizator nie pokrywa kosztów dla osób towarzyszących. 

O ewentualnym pokryciu kosztów pobytu powyżej tego limitu Organizator zadecyduje po 

zakończeniu przyjmowania zgłoszeń. 

Noclegi 

hotel „Mieszko” 

ul. Kosynierów Gdyńskich 82, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

hotel „Gracja” 

ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

Informacja o zakwaterowaniu zostanie przekazana przez Organizatora przed zawodami. 

9. Nagrody 

Za miejsca 1-4 medale i dyplomy. 

10. Sprzęt sportowy 

Stoły Tibhar i Gewo, piłki plastikowe Tibhar 40+ *** SynTT NG. 

11. Kontakt 

Biuro GZSN „Start” – e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com, telefon 95 72 00 679. 


