SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
z przebiegu 1 Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych
(21-23.04.2017)
Ogólna informacja o zawodach
1

Nazwa imprezy

2

Miejsce rozgrywania

3

Data rozgrywania turnieju

1 Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych

Gdańsk
21-23.04.2017
Obsada sędziowska

4
5

Nazwisko sędziego głównego
i jego klasa sędziowska
Nazwisko zastępcy sędziego
głównego i jego klasa

Małgorzata FIDALA – sędzia klasy Międzynarodowej
Władysław MAZUREK - sędzia klasy Państwowej

6

Ogólna liczba sędziów
(w załączeniu dołączyć listę)

11

7

Liczba sędziów
licencjonowanych

1

Warunki do gry (kolorem żółtym wypełnić właściwe pole)
Wymiary powierzchni hali (bez
trybun)
Pola do gry
Wymiary pola gry
Rodzaj podłogi

długość
całkowicie oddzielone
płotkami
6 x 10 m
parkiet

szerokość

wysokość

częściowo oddzielone
płotkami

łączone

7 x 14 m

inne (....................
m)

wykładzina

inna

Rodzaj oświetlenia

ogólne

Punktow e

boczne

Jakość oświetlenia

prawidłowa

dostateczna

słaba

Ilość i marka stołów do gry w hali
zawodów

10 Stołów Andro Competition
Tibhar *** (Białe)

Marka i kolor piłeczek
Sala treningowa

przy hali gier

Ilość i marka stołów w sali
treningowej

oddalona

brak

0

Pojemniki na ręczniki w polu gry

po 2

po 1

brak

Wydzielone miejsca dla trenerów

przy każdym polu gry

zbiorcze

brak

stałe

przewoźne

brak

oznakowane i
wentylowane

Bez wentylacji

brak

Trybuny dla widzów
Wydzielone pomieszczenie do
klejenia rakiet

Warunki zakwaterowania i wyżywienia
(kolorem żółtym wypełnić właściwe
pole)
Funkcjonowanie biura zawodów

sprawne

Szatnie i łaźnie dla zawodników

przy hali

Lokalizacja wyżywienia

przy hali

Lokalizacja zakwaterowania

przy hali

Jakość zakwaterowania
zapewnionego przez
organizatorów

mało sprawne

brak organizacji

w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(.................... m)
w pobliżu hali
(200 m)

bardzo dobra

dobra

w miejscu zakwaterowania
w miejscu zakwaterowania
oddalona (2 km)
bardzo
słaba

dostateczna

Ocena przebiegu turnieju
Kobiety
(dziewczęta)

Liczba uczestników
Konkurencje
Liczba uczestników lub par

Mężczyźni
(chłopcy)

21

107

singiel
K

21

M

107

K

M

K

M

K

M

Liczba uczestników z listy
startowej którzy nie zgłosili się
do turnieju

Kobiety
(dziewczęta)

System rozgrywek

grupowo-pucharowy

grupowy

pucharowy

terminowa

niewielkie opóźnienia

brak programu

Realizacja programu turnieju

Mężczyźni
(chłopcy)

0

308 gier

Ilość rozegranych gier
Ilość gier rozstrzygniętych
walkowerami
Ilość żółtych kartek (nazwiska
ukaranych)
Ilość czerwonych kartek
(nazwiska ukaranych)
Obsługa informatyczna turnieju
(tabele rozgrywkowe,
protokóły meczowe, itp.)
Tablice informatyczne z
wynikami
Przekaz wyników do internetu
Forma zakończenia turnieju i
wręczania nagród

8

12 gier
brak
brak
ręczna

komputerowa

ręczno-komputerowa

obok hali

w hali

brak

bezpośredni z
hali

z opóźnieniem przez
PZTS lub inną osobę

brak

uroczysta z
podium

mniej oficjalna

brak

Opisowa ocena przebiegu turnieju

I Sędzia Główny
W piątek zostały przeprowadzone kwalifikacje nowych zawodników przez klasyfikatora
Aleksandra Wieteske. Było bardzo dużo zgłoszonych nowych zawodników do poszczególnych
grup przez co wydłużył się moment losowania. Zawodnicy byli zniecierpliwieni i wydzwaniali w
tej sprawie również do przedstawiciela PZTS.
Wniosek Głównego Sędziego:
1. Czy byłaby możliwość przeprowadzenia klasyfikacji nowych zawodników w jednym lub dwóch
miejscach w Polsce przed rozgrywkami Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych?.
Umożliwiło by to po ostatecznym terminie zgłoszenia stworzenia tabele rozgrywkowe,
lub skrócić czas kwalifikacji np. do godz. 17.00.
2. Rundy 25 minutowe można by było zmienić na 20 minutowe i stworzyć harmonogram gier z
podziałem na grupy. Mecze są nie równo czasowo często zależy od schorzenia bywa ze mecz
trwa 50 min a czasami mniej niż 10 min.
W pierwszym dniu zawodów został przeprowadzony turniej eliminacyjny – grupowy do którego
zgłosiło się 158 zawodników z których 7 nie przybyło. Został również rozegrany jeden mecz
finałowy kobiet grupy łączonej 1-5, ponieważ były zgłoszone tylko dwie zawodniczki. Pod koniec
drugiego dnia zawodów wpłyną ustny protest zawodnika dotyczący tabel rozgrywkowych do tego
protestu dołączył również po raz kolejny trenerka IKS Warszawy p. Elżbieta Madejska. Swój
protest argumentowali dużym zmęczeniem zawodników. Pani E. Madejska twierdzi, że składała
wnioski w tej sprawie do PZTS.
Wniosek Głównego Sędziego:
1. Należało by rozważyć wnioski składane przez Panią E. Madejską odnośnie rozgrywek
Poza tym turniej został przeprowadzony poprawnie wedle obowiązującego regulaminu. Większość
meczy były na wysokim poziomie i w bardzo dobrej atmosferze. Posiłki również były bardzo dobre
i na miejscu. Na zakończenie zostały wręczone puchary dla najlepszych zawodników w danej
grupie.

Małgorzata FIDALA

imię i nazwisko

