
REGULAMIN 

MIĘDZYWOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I. CEL. 
 Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych.  
 Integracja środowiska ze społeczeństwem pełnosprawnym. 
 Integracja wewnątrz środowiska osób niepełnosprawnych. 
 Integracja transgraniczna w ramach Euroregionu. 
 Rehabilitacja poprzez uprawianie dyscyplin sportowych 
 Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych 
 

II. ORGANIZATOR. 
Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych, 43-400 Cieszyn, skr. poczt. 120, ul. Głęboka 11 (wejście od ul. Trzech 
Braci 4) tel./fax 33 858-12-56, tel. kom. 665 724 590. 

 
WPÓŁORGANIZATORZY: 
 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
 Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
 Urząd Miejski w Cieszynie 
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie 

 
III. TERMIN l MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA 
16 listopada 2019 r., Młodzieżowe Schronisko Szkolne ul. Błogocka 24 w Cieszynie. 
 
IV. PROGRAM ZAWODÓW. 
 
16.11.2019 r. godz. l000 - uroczyste otwarcie  
                       godz. l015- l600 - przebieg zawodów 
                  godz. 16:00 – rozdanie nagród, zakończenie 
 
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. 
1. Zawody prowadzone są w grupach w zależności od wieku, rodzaju dysfunkcji oraz sposobu 

poruszania się. 
2. Zawody są prowadzone systemem półpucharowym do dwóch przegranych pojedynków lub w 

grupach w zależności od ilości zawodników, 
3. Każdy pojedynek rozgrywa się do trzech przegranych setów 
4. Sety liczone do 11 punktów po dwa serwisy w myśl nowego regulaminu, obowiązującego od 

01.09.2001 r. PZTS. 
5. Piłeczki do gry 40 mm zapewnia organizator. 

 
VI. PUNKTACJA I NAGRODY. 
1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach startowych zawodnicy 

otrzymują nagrody rzeczowe. 
2. Za uzyskanie najwyższej liczby punktów w klasyfikacji pucharowej organizatorzy 

przyznają puchary dla trzech najlepszych drużyn. 
3. W klasyfikacji pucharowej, w przypadku uzyskania przez dwie drużyny jednakowej ilości 



punktów, o przyznaniu pucharu decyduje dodatkowa rozgrywka. 
4. W przypadku, kiedy zawodnik nie odbierze nagrody w czasie trwania turnieju organizator 

przekazuje ją na nagrody w innych imprezach sportowych organizowanych dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
VII. ZGŁOSZENIA. 
1. Regulamin turnieju i druki kart zgłoszeń można odbierać w siedzibie Stowarzyszenia. lub 

na stronie internetowej Stowarzyszenia. 
2. Bez aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności zawodnicy nie zostaną 

zakwalifikowani do startu. 
3. Przy zgłoszeniach obowiązuje dokładny opis niepełnosprawności i sposób poruszania się 

oraz kserokopia aktualnego orzeczenia. 
4. Brak dokładnego wypełnienia karty zgłoszenia dyskwalifikuje zawodnika ze startu. 
5. Termin zgłoszeń do dnia 31 października 2019 r. 
6. Inne warunki uczestnictwa w turnieju: 

a) posiadanie opinii lekarza o aktualnym na dzień zgłoszenia stanie zdrowia i o 
dopuszczeniu zawodnika do udziału w zawodach (indywidualnie na karcie zgłoszenia), 

b) wypełnienie karty zgł1oszenia do udziału w zawodach i przedłożenie jej 
organizatorowi do dnia 31 października 2019 r. 

c) kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, aktualnego w dniu turnieju. 
 

VIII. BIURO ZAWODÓW. 
1. Kierownicy ekip oraz zawodnicy indywidualni po przyjeździe są zobowiązani do kontaktu 

z biurem zawodów. 
2. W przypadku drużyn kontakt z biurem zawodów odbywa się wyłącznie przez kierowników 

ekip. 
3. Biuro zawodów będzie czynne   w dniu 16 listopada 2019 r. w godz. od 900 do 1500. 
4. Karty zgłoszeń zawodników oraz listy startowe będą do wglądu w punkcie informacyjnym 

w dniu turnieju. 
 

IX. KOMISJA SĘDZIOWSKA. 
W skład komisji sędziowskiej wchodzą sędzia główny oraz pozostali sędziowie. 

 
X. KOMISJA WERYFIKACYJNO-ODWOŁAWCZA. 
1. Protesty, wszelkie kwestie sporne oraz sprawy dotyczące zawodów, budzące wątpliwości i 

nieobjęte niniejszym regulaminem mogą być zgłaszane najpóźniej w ciągu jednej godziny 
po zakończeniu turnieju. 

2. Organem rozpatrującym spory określone w punkcie 1. jest komisja weryfikacyjno - 
odwoławcza w skład, której wchodzą: sędzia główny zawodów, obsługa medyczna 
zawodów oraz przedstawiciel organizatora. 

3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia niezwłocznie, a w uzasadnionych przypadkach nie 
później niż w terminie 14 dni po zakończeniu zawodów. 
 

XI. ZASADY FINANSOWANIA I WYPADKI 
1. Organizator zabezpiecza noclegi dla osób spoza woj. śląskiego pod warunkiem pisemnego 

zamówienia przesłanego do dnia 31 października 2019 roku. 
2. Koszt wyżywienia w czasie imprezy pokrywa Organizator 
3. Koszty przejazdów do i z miejsca zawodów pokrywają uczestnicy turnieju. 
4. Pozostałe koszty organizacyjne, związane z zawodami, pokrywa organizator. 
5. Ubezpieczenie uczestników imprezy (obejmujące wyłącznie zawody rozgrywane na hali) 



pokrywa organizator. 
6. Zaistniałe podczas trwania zawodów wypadki, kontuzje itp. należy zgłosić natychmiast u 

sędziów celem odnotowania w protokole zawodów, nie później jednak niż w ciągu godziny 
po zakończeniu turnieju. 

7. Niezgłoszenie wypadku w oznaczonym czasie powoduje przeniesienie odpowiedzialności 
za zdarzenie na uczestnika i kierownika ekipy. 
 
 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
1. Obowiązkiem uczestników turnieju jest posiadanie dokumentów stwierdzających 

tożsamość i okazanie ich na żądanie organizatora imprezy. 
2. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju jest zobowiązany do posiadania własnego stroju 

sportowego, zmiennego obuwia oraz paletek do tenisa. 
3. Kierownictwo zawodów zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji całej ekipy oraz 

unieważnienia przyznanych miejsc, punktów i nagród w przypadku stwierdzenia 
niezgodności tożsamości zawodnika z okazanym przez niego dokumentem. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca organizacji turnieju. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach. 

Organizator 

 
 


