
                                                                                      

                                                  

KOMUNIKAT - REGULAMIN 

XIV Turniej Słowian w Tenisie Stołowym na Wózkach - 

Tarnobrzeg  2021 

 

 
 

I. CEL 

1. Promocja sportu paraolimpijskiego, tenisa stołowego na wózkach 

2. Promocja zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej poprzez sport  

3. Promocja Tarnobrzega, regionu 

4. Promocja sponsorów zawodów 

5. Integracja społeczna 

II. ORGANIZATOR 

Organizatorem jest IKS Jezioro Tarnobrzeg (Prezes Rajmund Zięba),  

ul. Św. Barbary 1, kom. 515 098 064, e-mail: z_radek@poczta.fm  

przy współpracy Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW  

29 lipca - 1 sierpnia 2021r (czwartek, piątek, sobota, niedziela) w Tarnobrzegu. 

Zawody rozegrane będą na Hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Tarnobrzegu, ul. 

Kopernika 49 (obiekt dostosowany dla osób na wózkach) 

Zakwaterowanie (śniadanie, kolacja):,  

- Hotel EVVA - ul. Wyszyńskiego 4, Tarnobrzeg, tel. 15  851 00 10 

- Hotel KAMELEON - ul. Warszawska 2A, Tarnobrzeg, tel. 15  822 22 20 

- Hotel BASZTOWY - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, Sandomierz, tel. 15 833 34 50 

 Catering 

 - obiady na hali sportowej zapewnia Spółdzielnia Socjalna KONAR 

mailto:z_radek@poczta.fm


                                                                                      

                                                  

IV. UCZESTNICTWO 

Uczestnikami Turnieju będą zawodnicy, zawodniczki niepełnosprawne grające na wózkach 

oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach z Czech, Słowacji, Serbii, 

Litwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji i Polski. Zawodnicy będą startować w klas startowych 1-5. 

Warunkiem dopuszczenia zawodników do startu jest posiadanie: 

- ważnej książeczki zdrowia (ważne 6 m-cy)  

- przepisowego stroju i sprzętu sportowego 

- wpłata startowego 20 zł/zawodnik (przed rozpoczęciem zawodów w piąte 30 lipca na hali 

sportowej) 

UWAGA!! Zgłoszenie się uczestnika jest jednoznaczne z brakiem przeciwwskazań lekarskich 

do udziału w/w zawodach. 

Informacje 

Kwestionariusz sanitarny 

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, opiekunowie, sędziowie 

itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów na hali sportowej w 

dniu 30 lipca ankiety (kwestionariusza sanitarnego). Niezłożenie ankiety skutkować będzie 

niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. 

 

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, prosimy o przestrzeganie 

następujących zasad:  

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów 

poddane będą kontroli temperatury ciała. 

2. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze 

państwowe, w tym: 

- obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry)  

- zachowywanie dystansu społecznego.  

3. Organizator prowadził będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. W miejscu 

rozgrywek będą mogli przebywać wyłącznie zawodnicy biorący udział w turnieju, trenerzy 

zawodników, opiekunowie oraz obsługa zawodów. 

Zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywania turniejów w czasie epidemii COVID-19 

https://www.pzts.pl/komunikaty/zasady-bezpieczenstwa-podczas-turniejow-w-czasie-

pandemii-covid-19/ 

 

 

https://www.pzts.pl/komunikaty/zasady-bezpieczenstwa-podczas-turniejow-w-czasie-pandemii-covid-19/
https://www.pzts.pl/komunikaty/zasady-bezpieczenstwa-podczas-turniejow-w-czasie-pandemii-covid-19/


                                                                                      

                                                  

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW 

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS z uwzględnieniem specyfiki 

sportu niepełnosprawnych oraz przepisami międzynarodowymi ITTF Para Table Tennis 

Uczestnicy będą startować w turnieju drużynowym i turnieju indywidualnym 

1.) TURNIEJ DRUŻYNOWY - 30 lipca (piątek) 

System rozgrywek - turniej drużynowy Open klas 1-5 (drużyna to 2 zawodników), (podział na 

grupy i system pucharowy) 

 Kolejność gier:  

a) Gra deblowa 

b) Gra singlowa  A-X 

c) Gra singlowa  B-Y 

Przed rozpoczęciem meczu kapitan/trener drużyny wskazuje zawodników, którzy rozegrają 

gry singlowe (A, B lub X, Y). 

2.) TURNIEJ INDYWIDUALNY - 31 lipca (sobota) i 1 sierpnia (niedziela) 

A. System rozgrywek – turniej indywidualny w 7 kategoriach (podział na grupy i system 

pucharowy) lub „każdy z każdym”  

a)  OPEN KOBIET - klasa 1-5      

b)  Single klasa 1 (tetraplegia - najbardziej poszkodowani) 

c)  Single klasa 2 (tetraplegia) 

d)  Single klasa 3 (paraplegia) 

e)  Single klasa 4 (paraplegia, po amputacji)  

f)  Single klasa 5 (po amputacji, inne schorzenia ruchowe)  

g)  Single OPEN – klasy 1-5 (mężczyźni, kobiety) - system pucharowy  

B) Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów. 

C) O kolejności miejsc decydować będzie: 

    - ilość zwycięstw 

    - w przypadku takiej samej ilości zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu między 

       zainteresowanymi ( przy dwóch zawodnikach),  

     - natomiast, jeżeli więcej niż dwóch, w dalszej kolejności stosunek setów, 

       ewentualnie piłek. 

D) Mecze rozgrywane będą na 10 stołach (6 stołach ANDRO Magnum SCw i 4 stołach z 

SPONETA S7-13 atestem ITTF), piłeczkami (białymi) Andro*** (plastikowe) 
 

VI. NAGRODY. 

W turnieju drużynowym i w 7 turniejach indywidualnych za 1, 2 i 3 miejsca 

przyznawane będą: puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe  

Najlepszy zawodnik turnieju - Most Valuable Player – otrzyma puchar, dyplom, nagrodę 



                                                                                      

                                                  

rzeczową 

Nagrodami rzeczowymi będą talony na sprzęt do tenisa stołowego z Aga Sport - Bożena 

Waldowska z Gliwic. Firma ta w trzecim dniu zawodów (1 sierpnia niedziela) otworzy na 

hali sportowej swoje stoisko ze sprzętem do tenisa stołowego. 

VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA. 

Skład komisji sędziowskiej turnieju: 

- sędzia główny – Marek Biernat 

- sędzia główny, pomocniczy – Marek Worek 

- organizator – Rajmund Zięba  

 

VIII. ZASADY FINANSOWANIA. 

- Koszty związane z organizacją turnieju oraz koszty pobytu zawodników pokrywa 

organizator, sponsorzy.  

- Koszty przejazdu na zawody uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

- Opłata startowa (wpisowe) 20 zł zawodnik wpłaca w dniu turnieju na hali sportowej  

przed rozpoczęciem zawodów 

 

 

IX. OPIEKA MEDYCZNA. 

Opiekę medyczną zapewnia organizator. 

X. SPRAWY RÓŻNE:  

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych 

zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.  

Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.  

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z 

własnej winy.  

Organizator, oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z przeprowadzeniem i 

organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody 

osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed lub po imprezie.  

Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz 

poniższą klauzulę:  

*zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z uczestnikami mogą być 

wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.  

*wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, który 

będzie miał wyłącznie dostęp do tych danych  



                                                                                      

                                                  

 

PARTNERZY 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” Warszawie/ Ministerstwo Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu  

Urząd Miasta Tarnobrzega  

Polski Związek Tenisa Stołowego  

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego  

Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegu 

Rajmund Zięba                                                        

Prezes IKS Jezioro Tarnobrzeg       

 

        

 

                                                      


