KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XVI-go OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU INTEGRACYJNEGO
W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA BIELAN
Impreza dofinansowana ze środków m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany

I. CEL
1. Propagowanie tenisa stołowego.
2. Integracja sportowców niepełnosprawnych ze sprawnymi.
3. Zwiększenie oferty współzawodnictwa sportowego w tenisie stołowym
II. ORGANIZATOR
Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy AWF w Warszawie, ul. Marymoncka 34, skrzynka przydrożna 34, 01-813 Warszawa, tel /fax.
22 663-18-36, Andrzej Iwanowski 603 188 576
III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej odbędzie się w niedzielę, dnia 02.12.2012 r. w Hali Sportowej CR-S Bielany ul
Lindego 20, w Warszawie, od godziny 10.00 (zapisy w dniu turnieju w godz.8.30 - 9.30 ).
IV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Planujemy zorganizowanie czterech niezależnych turniejów rozgrywanych równolegle.
1. Turniej integracyjny “open” - startują wszyscy chętni, zarówno sprawni jak i niepełnosprawni z dysfunkcją narządu ruchu (z podziałem na płeć).
2. Turniej niepełnosprawnych stojących z dysfunkcją narządu ruchu (z podziałem na płeć).
3. Turniej niepełnosprawnych na wózkach (z podziałem na płeć).
4. W przypadku odpowiednio dużej liczby zgłoszeń zawodników do lat 16 przewiduje się zorganizowanie odrębnego turnieju dla młodzieży (z podziałem na płeć).
Uwaga:
- zawodnicy niepełnosprawni mogą brać udział w dwóch wybranych przez siebie
turniejach, t.j. w turnieju dla osób niepełnosprawnych oraz w turnieju integracyjnym open.
- w turnieju integracyjnym open, w przypadku spotkania się zawodnika pełnosprawnego z
zawodnikiem niepełnosprawnym na wózku, obowiązuje zasada:
•

zawodnik pełnosprawny lub niepełnosprawny z klas 7-10 siada na krześle lub wózku.

•

gra toczy się według zasad obowiązujących zawodników grających na wózkach.

V. SYSTEM ROZGRYWEK
1.W poszczególnych turniejach odbędą się gry indywidualne kobiet i mężczyzn.
2. Sposób rozegrania turniejów uzależniony będzie od ilości zgłoszonych zawodników,- przy
mniejszej ilości osób system grupowy, przy większej - pucharowy lub mieszany.
3. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZTS, z uwzględnieniem specyfiki sportu osób niepełnosprawnych.

4. Mecze będą rozgrywane do trzech wygranych setów.
5. O kolejności miejsc w grupach decyduje:
· ilość zwycięstw,
· przy równej ilości zwycięstw dwóch zawodników - wynik bezpośredniego pojedynku,
· przy równej ilości zwycięstw więcej niż dwóch zawodników - stosunek setów,
ewentualnie piłek.
VI. NAGRODY
1. Zwycięzcy poszczególnych turniejów ( osobno kobiety i mężczyźni ) otrzymują Puchary
Burmistrza Bielan
2. Zdobywcy miejsc 1-3 w turniejach niepełnosprawnych, oraz zwycięzcy turniejów integracyjnych otrzymają nagrody rzeczowe.
3. W przypadku zwycięstwa jednego zawodnika w dwóch turniejach, organizator zastrzega
sobie prawo zamiany nagród rzeczowych.
VII. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Skład komisji sędziowskiej, na wniosek organizatora, ustala Mazowiecki Okręgowy Związek
Tenisa Stołowego.
VIII. ZASADY FINANSOWANIA
1. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator, tj. IKS-AWF Warszawa.
2. Koszty przejazdu na turniej i z powrotem zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.
3. Osobom przyjezdnym organizatorzy zapewniają obiad
4. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do udziału w turnieju mogą być dokonywane telefonicznie (tel/fax 22 663 18
36) oraz 603 188 576 lub osobiście w dniu zawodów w godz.8.30 - 9.30
2. Osoby zgłaszające się do turnieju muszą posiadać aktualne badania lekarskie z
orzeczeniem o braku przeciwwskazań do gry w turniejach tenisa stołowego
X. SPRAWY RÓŻNE
1. Podczas zawodów dyżur na sali gier pełnić będzie lekarz .
2. W sprawach nie ujętych w komunikacie organizacyjnym, decydować będzie Komisja Sędziowska lub Komitet Organizacyjny, w zależności od potrzeb.
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