DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
OSÓB NIEPEŁNOSPRANYCH
W TENISIE STOŁOWYM
Gdańsk, 26-27 listopada 2016 roku

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizatorzy:
- Polski Związek Tenisa Stołowego
- Ministerstwo Sportu i Turystyki

2. Cel:
- popularyzacja tenisa stołowego,
- wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

3. Termin i miejsce rozgrywek:
26-27 listopada 2016 roku
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

4. Uczestnictwo
Zawodnicy i zawodniczki muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Rozgrywek
PZTS na sezon 2016/2017.
Jednostka organizacyjna ma prawo zgłosić jedną drużynę na koszt Polskiego Związku
Tenisa Stołowego.
W przypadku wolnych miejsc na liście startowej, a także w zależności od liczby
uczestników, Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąć decyzję o sfinansowaniu również
drugiej lub kolejnych drużyn zgłoszonych przez daną jednostkę organizacyjną.

5. System rozgrywek
Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych zostaną rozegrane zgodnie z
Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017 na 8 stołach firmy ANDRO (niebieskie),
piłeczkami plastikowymi ANDRO*** (białe).
System rozgrywek:
7.11.1

Konkurencje: turniej drużynowy;

7.11.2

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;

7.11.3

rozstawienie: rozstawienie na podstawie wyników Drużynowych Mistrzostw Polski Osób
Niepełnosprawnych rozegranych w 2015 roku.

7.11.4

sobota: turniej eliminacyjny drużynowy (w meczu rozgrywane są wszystkie gry)
rozgrywany systemem grupowym (grupy po 3 lub 4 drużyny):

7.11.4.1

- grupy po 3 drużyny (kolejność gier: 1-3, 1-2, 2-3),

7.11.4.2

- grupy po 4 drużyny (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3).

7.11.5

Drużyna składa się z co najmniej 4 zawodniczek lub zawodników zgodnie z pkt 7.11.6.

7.11.6

Układ gier w meczu: mecz składa się z 3-5 gier rozgrywanych kolejno według poniższego
układu:

7.11.6.1
7.11.6.2
7.11.6.3
7.11.6.4
7.11.6.5

1. gra pojedyncza (klasa 1-5) - kobieta lub mężczyzna
2. gra pojedyncza (klasa 6-11) - wyłącznie kobieta,
3. gra pojedyncza (klasa 6-8) - kobieta lub mężczyzna
4. gra pojedyncza (klasa 6-11) - kobieta lub mężczyzna
5. gra podwójna: 1. zawodnik (klasa 6-8) i 2. zawodnik (klasa 6-11).

7.11.7

Sobota - niedziela: turniej pucharowy turnieju drużynowego (mecze do 3 wygranych
gier) rozgrywany systemem pucharowym z udziałem:
- rozstawionych drużyn, które zajęły 1. miejsca w grupach w turniejów grupowych,
- drużyn, które zajęły 2. miejsca w grupach w turniejów grupowych dolosowanych do
rozstawionych drużyn zgodnie z zastrzeżeniem, że drużyny rywalizujące w tej samej grupie
turnieju grupowego muszą znaleźć się w różnych połówkach tabeli turnieju pucharowego.

7.11.7.1
7.11.7.2

7.11.8

Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3. miejsca otrzymują
medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

6. Zgłoszenia
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie: środa 23 listopada 2016 roku do godz. 21:00 na adresy emailowy: marek.przybylowicz@pzts.pl

7. Ramowy program zawodów:
piątek – 25 listopada 2016 roku
16:00 – 21:00 - zakwaterowanie ekip i kolacja
sobota – 26 listopada 2016 roku
09:00 – uroczyste otwarcie
09:30 – 19:00 gry turniejowe
niedziela – 27 listopada 2016 roku
09:00 – 13:00 – gry turniejowe
13:00 – 13:30 – uroczyste zakończenie
Szczegółowy program zawodów zostanie
www.pzts.pl w dniu 25 listopada 2016 roku.

umieszczony

na

stronie

internetowej

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:
Zakwaterowanie wszystkich uczestników:
HOTEL** OLIVIA
Al. Grunwaldzka 470, 80-310 Gdańsk
tel. +58 343 31 00
Wyżywienie:
Śniadania, obiady i kolacje będą serwowane w miejscu zawodów w Restauracji Tenisowa.

9. Nagrody:

Drużyny, które zajęły 1, 2 i 3 miejsce w turnieju głównym otrzymują medale, puchary i
dyplomy.

Polski Związek Tenisa Stołowego
Jakub OTYŚ tel. 664 121 258

