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MISTRZOSTWA POLSKI NIESŁYSZĄCYCH 
W TENISIE STOŁOWYM 

SENIORÓW, JUNIORÓW DO LAT 16 I DO LAT 19 
RADOM, dn. 01-03 października 2021 r. 

 
IMPREZA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 
 

KOMUNIKAT nr.3 
 
1. Cel imprezy:  

➢ Organizacja i popularyzacja tenisa stołowego w Polsce wśród Niesłyszących w Polsce. 
➢ Uprawiania sportu wyczynowego i propagowanie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. 
➢ Wyłonienie Mistrzowie Polski Seniorów Kobiet i Mężczyzn Niesłyszących na rok 2021. 
➢ Wyłonienie Mistrzowie Polski Juniorek i Juniorów Niesłyszących na rok 2021. 
➢ Obserwacja i nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do przyszłej kadry 

narodowej Niesłyszących.                                                
➢ Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i 

przeciwdziałania patologiom społecznym.  
➢ Nabór utalentowanych zawodniczek i zawodników do Kadry Narodowej Polski 

Niesłyszących. 
➢ Integracja osób niesłyszących młodzieży poprzez sport. 
➢ Porównanie umiejętności zawodników, pobudzanie ducha gry, wychowania sportowej 

postawy fair play, życzliwego i honorowego współzawodnictwa.  
➢ Przygotowanie do Letnich Igrzysk Głuchych CAXIAS DO SUL’2022 

 
2. Organizator:  

➢ Polski Związek Sportu Niesłyszących 
 
3. Termin zawodów: 

➢ 01-03 października 2021 r. 
 
4. Miejsce zawodów: 

➢ Sala Sportowa: Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom 
 
5. Zakwaterowanie:   

➢ Schronisko Szkolne Młodzieżowe Radom, ul. Limanowskiego 34, 26-600 Radom 
 
6. Wyżywienie: 

➢ Schronisko Szkolne Młodzieżowe Radom, ul. Limanowskiego 34, 26-600 Radom 
 
7. Sprzęt sportowy: 
  6 stołów Butterfly EUROPA 25,  piłeczki TIBHAR,  
 
8. Nagrody: 

➢ OPEN:  miejsca od 1 do 3-4 – medale i dyplomy. 

➢ do lat 16: miejsca od 1 do 3-4 – medale i dyplomy. 

➢ do lat 19: miejsca od 1 do 3-4 – medale i dyplomy. 
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9. Warunki uczestnictwa:  

➢ kluby zrzeszone w Polskim Związku Sportu Niesłyszących, 
➢ każdy zawodnik posiada ważne badania lekarskie. 
➢ Mistrzostwa rozgrywane będą  systemem zależnym od liczby zgłoszonych uczestników 

(pucharowym,  grupowym „każdy z każdym”, grupowo-pucharowym lub innym). O wyborze 
systemu decyduje Sędzia Główny zawodów po otrzymaniu list. 

➢ Mistrzostwa będą rozgrywane w kategoriach: 
SENIOR 

- gra pojedyncza, 
- gra podwójna, 
- gra mieszana. 

JUNIOR DO LAT 19 
- gra pojedyncza, 
- gra podwójna, 
- gra mieszana. 

JUNIOR DO LAT 16 
- gra pojedyncza, 
- gra podwójna, 
- gra mieszana. 

 
W grach podwójnych i w grach mieszanych istnieje możliwość kojarzenia par dla zawodników 
i zawodniczek z innych klubów 

 
➢ Czas trwania Mistrzostw uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. 
➢ Terminy poszczególnych rund i meczów ogłaszane są w komunikatach technicznych. 
➢ Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami  gry  w tenisa stołowego PZTS i postanowieniami 

Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw. 
➢ Mecze sędziują sędziowie PZTS 
➢ Kwestie sporne, w zależności od ich charakteru, rozstrzyga Sędzia Główny Mistrzostw. 

 
10.Sprawy finansowe:   
Organizator pokrywa koszty związane z zawodami: zakwaterowanie, wyżywienie i napoje, 
wynajem hali, obsługę sędziowską, techniczną i medyczną oraz ubezpieczenie imprezy.  
 
Koszty podróży zwróci PZSN po wystawieniu faktury lub listy kosztów podróży w ilości  
do 70% i BUS do 50%.  

Faktura ma być wystawiona na:  
Polski Związek Sportu Niesłyszących 
Al. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin  
NIP: 946-263-87-76  

 
11. Ważne przepisy:  
- Wejście na halę tylko w obuwiu zmiennym. 
- Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zastawione lub skradzione. 
- Zakaz palenia na terenie obiektów  
- W czasie rozgrywania konkurencji nie wolno startować w aparatach słuchowych. 
 
12. Zgłoszenie: 
Zgłoszenie imiennie należy wysłać w terminie do 24.09.2021 r. na adres e-mail: 
tenisstolowy@pzsn.pl i do wiadomości: sędzia główny p. Katarzyna Bielak – 
katka.bielak@gmail.com i nr. tel.: 663-490-366 oraz do wiadomości: radomig_klub@op.pl                    

mailto:tenisstolowy@pzsn.pl
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Prosimy o możliwie jak najszybciej podanie dokładnej liczby zawodników i w jakich 

godzinach. Kontakt e-mail: tenisstołowy@pzsn.pl i do wiadomości: radomig_klub@op.pl                   
prosimy o podanie informacji do 24.09.2021 r . 
 

Prosimy też o wypełnienie oświadczenia związanego z pandemią koronawirusa COVID-19. 
 
13. Weryfikacja i odprawa techniczna: 
Piątek, 01.10.2021 r.  
Weryfikacja (g.19:00-20:30) i odprawa techniczna (g.20:00-21:00) w sali konferencyjnej w 
Schronisku Szkolnym Młodzieżowym, ul. Limanowskiego 34 w Radomiu. Obecność obowiązkowa ! 
 
14.Postanowienia końcowe 

• Komisję sędziowską powołuje Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, 

• W sprawach nieokreślonym regulaminem oraz innymi przepisami decyzje podejmuje  
wg kompetencji: Naczelnik zawodów w porozumieniu z sędzią głównym, 

 
15. Program zawodów:  
(w zależności od ilości zgłoszeń, podczas odprawy może nastąpić korekta programu) 
 
01.10.2021 r., (piątek)  
Od g.16:00  - Przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
18:00-19:30 - Weryfikacja  
19:00    - Kolacja 
20:00  - Odprawa techniczna i losowanie 
 
02.10.2021 r., (sobota)   
07:00   - Śniadanie 
07:30  - Rozgrzewka 
08:00  - Uroczyste otwarcie 
08:30 – 15:00 - Gry mieszane, gry podwójne, pojedyncze      
15:00  - Obiad   
19:00    - Kolacja 
 
03.10.2021 r., (niedziela) 
07:00    - Śniadanie 
08:30 – 13:30  - Dokończenie mistrzostw       
13:30   - Zakończenie mistrzostw, rozdanie medali, dyplomów i nagród rzeczowych  
14:00  - Obiad i wyjazd uczestników 
 
 
 

UWAGA:  
ORGANIZATORZY MISTRZOSTW ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ DROBNYCH MODYFIKACJI  

W REGULAMINIE I W PROGRAMIE ZAWODÓW! 
 
 
Organizator zawodów oraz hala sportowa nie odpowiada za rzeczy pozostawione na szatnie i hale. 
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Serdecznie zapraszamy do Radomia 

 
Wszystkim uczestnikom zawodów życzymy wielu sportowych emocji, osiągnięcia jak najlepszych 

wyników, i wielu niezapomnianych wrażeń. 
 
 

HALA SPORTOWA 
Sala Sportowa – Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Radomiu, 

ul. Kościuszki 7, 26-600 Radom 
 

    
 

 
 

SCHRONISKO SZKOLNE MŁODZIEŻOWE RADOM 
ul. Limanowskiego 34, 26-600 Radom 

 

 


