
REGULAMIN INTEGRACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI W 
TENISIE STOŁOWYM  

 

GRUPY STARTOWE. 

1. Grupa „A”   grający na wózkach – klasy 1,2,3,4,5. * 
2. Grupa „B”   stojący – klasy 6,7,8,9,10. * 
3. Grupa „C”   narząd słuchu (niedosłyszący i niesłyszący razem). 
4. Grupa „D”   inne schorzenia np. ( choroby ukł. pokarmowego, reumatyczne, 

metaboliczne). 
 

*w grupie A i B prosimy o podanie klasy np. A 3, B 8 
 

SYSTEM ROZGRYWEK. 

1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników do danej 
klasy. 
   Przykłady: 
    - przy ilości  4 lub 5  zawodników system „każdy z każdym” 
    - przy ilości 6 i więcej zawodników, etap pierwszy podział na grupy, w grupach gra 
systemem „każdy z każdym”, minimalna ilość zawodników w grupie wynosi 3, etap 
drugi  gra systemem „pucharowym”  (ilość osób wychodzących z grupy uzależniona 
będzie od   
Ilości grup i ilości zawodników w grupie. 

2.  Wszystkie spotkania rozgrywane będą do trzech wygranych setów. 
 O kolejności miejsc w grupach decydować będzie: 
    - ilość zwycięstw 
    - w przypadku takiej samej  ilości zwycięstw wynik bezpośredniego meczu między 
zainteresowanymi (przy dwóch), natomiast jeżeli więcej niż dwóch, to w dalszej 
kolejności stosunek  setów, ewentualnie piłek między zainteresowanymi . 
Rozgrywki w klasach odbędą się przy minimum 4 zawodnikach w klasie.  
W przypadku mniejszej niż „4” ilości zawodników w klasie, organizator dopuszcza 
łączenie klas z klasy niższej do klasy wyższej.  

Konkurencje damskie i  męskie 
turniej indywidualny – w poszczególnych grupach startowych 
turniej gier podwójnych i mieszanych (mikst) -  możliwość tworzenia par zawodników 
z różnych klubów 
a) zawodnicy z gr. A kasy I – V  
b) zawodnicy z gr. B klasy VI - X (maksimum 1 zawodnik z gr. IX lub gr. X)                
c) zawodnicy z gr. C                                                                                                         
d) zawodnicy z gr. D                                                                                                                     
Organizator zastrzega sobie możliwość łączenia klas w przypadku niedostatecznej 
ilości (4) zawodników,  

3. W pierwszej kolejności zostaną rozegrane  turnieje indywidualne, a następnie gier 
podwójnych. 

 

PRZEPISY ZAWODÓW. 
 
1. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami  ITTF z wyjątkiem zastrzeżeń  



i zmian dla zawodników niepełnosprawnych. 
2.   Sędziego głównego zawodów powołuje organizator. 

 W turnieju obowiązuje sędziowanie wzajemne przez zawodników rywalizujących 
zespołów. 
 

UBIÓR ZAWODNIKÓW. 
 
1. Zawodnicy powinni występować w jednolitych strojach. 
2. W hali obowiązuje obuwie zmienne o nie pozostawiającym śladów spodzie. 

 
 
ZASADY FINANSOWANIA. 

1. Organizator ponosi koszty związane z organizacją zawodów. 
2. wg Regulaminu Ogólnego Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA. 

1. Każdy uczestnik otrzymuje upominek 
2. Miejsca 1-3 w klasyfikacji indywidualnej medale oraz dyplomy. 
3. W klasyfikacji drużynowej miejsca 1 – 3 puchary. O klasyfikacji drużynowej 

decydować będzie łączna suma punktów zdobytych w turnieju indywidualnym kobiet i 
mężczyzn. 

4. O rodzaju i wartości nagród decydują organizatorzy. 
 

OPRAWA MEDIALNA 
 

1. Informacje o zawodach, komunikaty oraz dokumenty zgłoszeniowe zamieszczane są    
na oficjalnej stronie AZS Zielona Góra oraz na stronie AZS. 

2. Rozpoczęcie zawodów poprzedzone zostanie prezentacją startujących drużyn. 
3. Na prośbę startujących drużyn organizator zapewnia tłumacza języka migowego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły i zawodników nie 
zwalnia        ich od   ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.                                                                                         
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania 
turnieju. 

 
 

 
 
 
	
	

 
 

 


