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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tenisie stołowym 2021 

24 października 2021 roku, Chotomów

ORGANIZATORZY
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, ul. Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, ul. Partyzantów 124A, 05-123 Chotomów
- Ludowy Klub Sportowy Lotos Jabłonna, ul. Piusa IX 63, 05-123 Chotomów
- Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-122 Warszawa

COVID-19 
Uczestników, ekipy klubowe, sędziów i obsługę techniczną obowiązuje przestrzegania zasad i zaleceń  bezpieczeństwa
określonych przez Główny Inspektorat w związku z występowaniem wirusa COVID-19, zasad określonych dla powiatu, w
którym rozgrywany jest turniej,  a także zaleceń  właściciela hali, na której rozgrywane są zawody, a w szczególności:
zachowanie  dystansu  społecznego,  zakrywanie  ust  i  nosa  za  pomocą  maseczek  lub  przyłbic  na  terenie  całego  obiektu  z
wyłączeniem pól gry, dezynfekcja rąk oraz poddanie się pomiarowi temperatury ciała. Osoby nie stosujące się do ww. zaleceń będą
wypraszane z hali. Bezwarunkowym wymogiem, jest złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza sanitarnego
uczestnika zawodów sportowych. 

ZAWODY BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI!!! 

PRAWO WSTĘPU NA HALĘ  MAJĄ:  członkowie ekipy klubowej (zawodnicy,  trenerzy,  opiekunowie, sędziowie,  przedstawiciele
organizatorów,  obsługa  techniczna.  Na  poziomie  zero,  na  którym  ustawione  są  stoły,  prawo  przebywania  mają  tylko  i
wyłącznie  zawodnicy  oraz  jeden  trener/opiekun  na  zawodnika,  który  w  danym  momencie  rozgrywa  mecz,  a  także
sędziowie, obsługa techniczna i organizator.

TERMIN I MIEJSCE
24 października 2021 (niedziela) Hala Sportowa OSiR Jabłonna, ul. Partyzantów 124A, 05-123 Chotomów

HARMONOGRAM ZAWODÓW / KONKURENCJE
21 października (czwartek) godz. 19.00 – koniec zapisów na podstawie karty zgłoszeniowej (załącznik)
22 października (piątek) – publikacja tabel turniejowych i planu gier
24 października (niedziela) od godz. 9.00 – wstęp na halę, 

godz. 10.00 - początek turniejów gry pojedynczej w poszczególnych klasach
ok. godz. 15.00 – ceremonia dekoracji

UWAGA! Godzina zakończenia turnieju może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych

CELE
Promocja sportu osób niepełnosprawnych

Realizacja Kalendarza Sportowego Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Wyłonienie medalistów mistrzostw województwa osób niepełnosprawnych

UCZESTNICTWO
W turnieju  mogą  brać  udział  zawodniczki  i  zawodnicy  zamieszkujący  na  terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej,
posiadający licencję  PZTS zawodnika niepełnosprawnego na sezon 2021/2022. Uczestnicy muszą  posiadać
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także orzeczenie o zdolności  do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie  zdrowia oraz
orzeczenie o niepełnosprawności. 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie na podstawie klubowej karty zgłoszeniowej (w załączeniu). 
Karta zgłoszeniowa stanowi jednocześnie oświadczenie o przynależności do deklarowanej klasy.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 

do czwartku 21 października  do godz. 19.00
na adres e-mail: zgloszenia@mzts.pl

Wraz z kartą zgłoszeniową należy przesłać skan orzeczenia o niepełnosprawności 
oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i udostępnieniu wizerunku 

podpisane przez uczestnika, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, także przez opiekuna prawnego

 
SYSTEM ROZGRYWEK/ROZSTAWIENIE/LOSOWANIE

Zawody zostaną rozegrane w konkurencji gra pojedyncza z podziałem na płeć i klasy. zgodnie z Regulaminem
Rozgrywek PZTS. Rozstawienie na podstawie rankingów po I GPP. Warunkiem rozegrania danej klasy jest udział
conajmniej  czterech  osób,  w  innym  wypadku  nastąpi  łaczenie  klas.  W  przypadku  zawodników  bez  ważnej
klasyfikacji PZTS wezmą one udział w turnieju OK (klasa otwarta).  Dla wszystkich zgłoszonych przewidziano
turniej open.

NAGRODY
Dla zdobywców  trzech pierwszych miejsc: dyplomy okolicznościowe,  medale,  nagrody rzeczowe. Warunkiem
odebrania nagrody rzeczowej i dyplomu jest obecność podczas ceremonii dekoracji. 

SPRAWY FINANSO  WE
BRAK  OPŁAT  za  uczestnictwo.  Organizator nie  ubezpiecza  uczestników od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków.  Turniej jest współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

SPRZĘT
Stoły: butterfly Space Saver 22 (niebieskie); piłeczki butterfly***R40+ białe.

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.  MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

przygotował: Rafał Wereszczaka
zatwierdził: Grzegorz Lewandowski
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