
3.	GRAND	PRIX	POLSKI	OSÓB	NIEPEŁNOSPRAWNYCH	

W	TENISIE	STOŁOWYM	

KRAKO� W, 3-4 GRUDNIA 2022 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

1. Organizatorzy 
• Polski Związek Tenisa Stołowego 

• KS Bronowianka Kraków 

2. Sponsorzy i partnerzy 
• Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

• Hotel Kreator Sport 

• Hotel Jurajski 

• Restauracja Bistro & Cafe 

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

• Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku osób niepełnosprawnych. 

4. Miejsce rozgrywek i biuro zawodów 
Zawody odbędą się w Centrum Sportu Bronowianka (ul. Zarzecze 124, 30-134 Kraków). Biuro 

zawodów (sekretariat klubu – I piętro), badania klasyfikacyjne i reklasyfikacyjne w tym samym 

miejscu. Biuro czynne przez cały czas trwania zawodów, telefon 12 636 94 33 lub 889 465 160, 

e-mail sekretariat@bronowianka.pl. 

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 zgodnie 

z rozdziałem 9. Regulaminu. Rozstawienie na podstawie rankingu po 2. 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 21 listopada 2022 godz. 18:00 na adresy wr@pzts.pl oraz 

marek.biernat@pzts.pl. 

Dodatkowo na adres marek.biernat@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 29 listopada 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 Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej przekazywanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 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. Wstępny program 
Szczegółowy program gier zostanie opublikowany w miejscu zawodów. 

2 grudnia (piątek) 

od 14:00  badania 

od 15:00  zameldowanie i potwierdzanie obecności 

18:00-20:00  kolacja 

18:00-22:00  trening – mała hala 

3 grudnia (sobota) 

07:30-09:30  śniadanie 

09:00   otwarcie zawodów 



09:15   rozpoczęcie gier w grupach 

13:00-15:00  obiad 

po południu  rozpoczęcie turniejów głównych, turnieje pocieszenia 

18:00-20:00  kolacja 

4 grudnia (niedziela) 

07:30-09:30  śniadanie 

09:00-12:00  gry półfinałowe i finałowe 

11:30-14:30  obiad 

12:30   dekoracja, zakończenie zawodów 

9. Noclegi 
Informacja o zakwaterowaniu zostanie przekazana przez Organizatora przed zawodami. 

hotel Kreator Sport 

(w miejscu zawodów) 

hotel Jurajski 

ul. Jurajska 2A, 32-085 Modlnica 

10. Wyżywienie 
Wyżywienie w restauracji Bistro & Cafe (w miejscu 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 Tibhar, piłki Tibhar 40+ SynTT NG ***. 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Miejskiej Kraków. 

 


