
    
 

 

2.	GRAND	PRIX	POLSKI	OSÓB	

NIEPEŁNOSPRAWNYCH	W	TENISIE	STOŁOWYM	

BIAŁYSTOK, 15-16 PAZ� DZIERNIKA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
• Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 

• Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku 

2. Patronat medialny 
• TVP3 Białystok 

3. Cele 
• Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w kraju. 

• Popularyzacja tenisa stołowego, aktywności ruchowej oraz przeprowadzenie 

rywalizacji sportowej w środowisku osób niepełnosprawnych. 

• Promocja integracji i pozytywnych postaw. 

4. Miejsce rozgrywek i biuro zawodów 
Zawody odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych (ul. Ks. St. Suchowolca 26, 15-

566 Białystok). Biuro zawodów, badania klasyfikacyjne i reklasyfikacyjne w hotelu „Ibis” 

(al. Józefa Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok). 

5. Uczestnictwo 

Informacje 

Uczestnictwo zgodnie z rozdziałami 6. i 9. Regulaminu rozgrywek PZTS. Wymagane jest 

posiadanie licencji okresowej zawodnika niepełnosprawnego, orzeczenia 

o niepełnosprawności oraz przyznanej klasy startowej. Osoby bez przyznanej klasy muszą 

stawić się na badanie klasyfikacyjne. Opłata za badanie reklasyfikacyjne wynosi 100 zł, płatne 

podczas badania. 

Uczestnicy muszą posiadać orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego (rozdział 

12. Regulaminu). Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020, 

zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 



    
 

 

Aktualne zasady bezpieczeństwa 

W związku z obowiązywaniem stan zagrożenia epidemicznego ze względu na pandemię 

choroby zakaźnej COVID-19, komunikat może być zaktualizowany wraz ze zmianami 

obowiązujących przepisów. 

6. System rozgrywania 
Zawody zostaną rozegrane w grze pojedynczej systemem grupowo-pucharowym w podziale 

na płeć i klasy, zgodnie z rozdziałem 9. Regulaminu. Rozstawienie na podstawie rankingu po 

1. GPP w sezonie 2022/2023. Warunkiem rozegrania danej konkurencji jest udział co najmniej 

4 osób, w innym wypadku nastąpi łączenia klas. 

7. Zgłoszenia, wpisowe 
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać 

w nieprzekraczalnym terminie 3 października 2022 godz. 20:00 na adresy wr@pzts.pl, 

marek.bietnat@pzts.pl oraz startbialystok@gmail.com. 

W terminie jw. należy również na adresy marek.bietnat@pzts.pl oraz 

startbialystok@gmail.com przesłać dla każdego zawodnika skan ważnego orzeczenia 

o niepełnosprawności (na potrzeby realizacji zadania przez Organizatora). 

Dodatkowo na adres marek.bietnat@pzts.pl należy przesłać oświadczenie o zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (na potrzeby PZTS), podpisane przez każdego zgłoszonego 

uczestnika, jeśli nie było wcześniej przesłane. 

Wycofanie zgłoszenia na adresy jw. możliwe jest najpóźniej do 12 października 2022 

(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, wyżywienia pokrywane są ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Cykl imprez sportowych 

osób niepełnosprawnych” (konkursu nr 1/2021), Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miasta Białegostoku i Totalizatora 

Sportowego. 

Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy. 

Uwaga: Ze względu na ograniczenie finansowania pokrywany jest koszt pobytu dla 

ograniczonej liczby zawodników i osób towarzyszących. W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń 

zostaną wprowadzone ograniczenia, które będą podane po zakończeniu przyjmowania 

zgłoszeń. 



    
 

 

8. Dokumenty 
Po przyjeździe na zawody każda ekipa otrzyma dokumenty do wypełnienia na miejscu, które 

obowiązkowo należy złożyć w biurze zawodów. 

• potwierdzenie obecności (dokument zbiorczy) 

• oświadczenie RODO (dokument indywidualny) 

• kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów sportowych (dokument indywidualny) 

9. Noclegi 

hotel „Ibis” 

al. Józefa Piłsudskiego 25, 15-444 Białystok 

10. Wstępny program 
14 października (piątek) 

od 14:00  badania klasyfikacyjne 

od 15:00  zameldowanie i potwierdzanie obecności 

18:00-20:00  kolacja (hotel) 

15 października (sobota) 

07:30-09:30  śniadanie (hotel) 

09:00   otwarcie zawodów 

09:15   rozpoczęcie gier w grupach 

13:00-15:00  obiad (hala rozgrywek) 

po południu  rozpoczęcie turniejów głównych, turnieje pocieszenia 

18:00-20:00  kolacja (hotel) 

16 października (niedziela) 

07:30-09:30  śniadanie (hotel) i wymeldowanie 

09:00-12:00  gry półfinałowe i finałowe 

11:30-14:30  obiad (hala rozgrywek) 

12:30   ceremonia dekoracji oraz zakończenie zawodów 

11. Nagrody 
Za miejsca 1,2 puchary oraz 1,2 3 albo 3-4 dyplomy. Podczas ceremonii dekoracji obecność 

dekorowanych zawodników obowiązkowa. 

12. Sprzęt sportowy 
Stoły Donic Delhi 25, piłki plastikowe Tibhar 40+ SynTT NG ***. 


