Paraolimpijski Tenis Stołowy
- Przepisy
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Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, mecze
zawodników grających na stojąco i na siedząco

regulowane są przepisami
Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF).
które można znaleźć w ITTF Handbook 2014/2015, na stronie
http://www.ittf.com/ittf_handbook/ittf_hb.html
oraz
http://www.pzts.pl/files/www/ogolne/20140808_sedziowie_przepisy.
pdf
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Dla osób grających na wózkach inwalidzkich wprowadzono
modyfikacje, zmiany i wyjątki przytoczone poniżej:

Serwis w grze pojedynczej
Zgodnie z przepisami ITTF (2.06 THE SERVICE)
Sędzia Liczący może podejść bardziej liberalnie do przepisów
serwisowych, gdy uzna, że z powodu niepełnosprawności
zawodnika, nie może on wykonać poprawnie całej akcji
serwisowej. (ITTF Law 2.06.07). Będzie to zawsze stosowane dla
zawodników z klasy 1 i 2.

W
międzynarodowej
karcie
klasyfikacyjnej
zawodnika
umieszczona jest rubryka, w której podane są wszystkie fizyczne
ograniczenia
zawodnika,
mogące
uniemożliwiać
idealne
wykonanie akcji serwisowej. Przykładem może być niemożliwość
otworzenia dłoni, spowodowana przykurczem ręki lub jej
brakiem.
Zawodnik
ten
może
wówczas
serwować
z
niewyprostowanej dłoni lub za pomocą kikuta swojej ręki.
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Dla osób grających na wózkach inwalidzkich wprowadzono
modyfikacje, zmiany i wyjątki przytoczone poniżej:

Kolejność gry
Zgodnie z przepisami ITTF (2.08 ORDER OF PLAY)
Gdy w parze deblowej znajduje się przynajmniej jeden zawodnik,
który z powodu niepełnosprawności gra na wózku inwalidzkim i
jeden z nich wykona serwis, a przeciwnik odbierze, według
porządku ustalonego na początku meczu, następne odbicie może
wykonać każdy z pary, bez zachowania jakiejkolwiek sekwencji.
Jednak jeśli jakaś część wózka inwalidzkiego lub stopa zawodnika
stojącego, przekroczy „wyobrażone” przedłużenie centralnej linii
stołu, Sędzia Liczący przyzna punkt parze przeciwnej.
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Zawodnicy grający na wózkach
Kolejność gry
Zgodnie z przepisami ITTF (2.08 ORDER OF PLAY)
 Serwujący powinien wykonać poprawny serwis
 Odbierający powinien wykonać poprawny return
 Następnie dowolny zawodnik z pary może wykonać uderzenie

 Żadna część wózka nie może przekroczyć „wyobrażonego”
przedłużenia centralnej linii stołu. Jeśli tak się stanie sędzia
powinien przyznać punkt parze przeciwnej

X/Y traci punkt

Y X
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Zawodnicy grający na wózkach
Zatrzymanie gry

Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)
Jeśli odbierający jest osobą niepełnosprawną znajdującą się na
wózku inwalidzkim, a piłeczka po serwisie zatrzyma się na stronie
odbierającego lub po dotknięciu powierzchni stołu przeciwnika
wróci w kierunku siatki oraz gdy w grze pojedynczej piłka po
dotknięciu pola gry odbierającego opuści je poza którąkolwiek linią
boczną należy przerwać grę (LET).
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Zawodnicy grający na wózkach
Zatrzymanie gry

Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)
W grze na wózkach, aby serwis był prawidłowy, zawsze
musi przekraczać linię końcową stołu.

„Let” powinien być ogłoszony gdy podczas serwisu piłka…
 opuści stół po stronie
odbierającego, przez którąś z linii
bocznych (po jednym lub więcej
odbić od stołu).
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Zawodnicy grający na wózkach

Zatrzymanie gry
Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)

„Let” powinien być ogłoszony gdy podczas serwisu piłka…

 po odbiciu na połowie odbierającego
wróci w kierunku siatki.
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Zawodnicy grający na wózkach

Zatrzymanie gry
Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)

„Let” powinien być ogłoszony gdy podczas serwisu piłka…

 pozostanie na powierzchni stołu, na
połowie odbierającego.
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Zawodnicy grający na wózkach
Zatrzymanie gry
Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)
Serwis w grze pojedynczej
Piłeczka lecąca w kierunku bocznej linii stołu obierającego,
może się odbić na jego stronie więcej niż raz. Jednak w grze
pojedynczej, kiedy zmierza ona poza linię boczną, a
odbierający uderzy ją zanim tamtędy przeleci lub zanim
odbije się drugi raz na jego polu, serwis uznaje się za
prawidłowy i nie zostaje ogłoszony „let”.
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Zawodnicy grający na wózkach
Zatrzymanie gry
Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)
Serwis w grze pojedynczej

 „Let” nie powinien być ogłoszony …
 jeśli odbierający uderzy piłkę zanim przekroczy linię
boczną lub zanim odbije się drugi raz na jego polu,
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Zawodnicy grający na wózkach
Zatrzymanie gry

Zgodnie z przepisami ITTF (2.09 A LET)
Serwis w grze podwójnej
„Let” powinien być ogłoszony gdy podczas serwisu piłka…
 po odbiciu na części odbierającego wróci w kierunku siatki
lub

 pozostanie na powierzchni stołu, na części odbierającego.
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Zawodnicy grający na wózkach

Punkt
Zgodnie z przepisami ITTF (2.10.01.14 A POINT)
Zawodnik, który z powodu swojej niepełnosprawności znajduje
się na wózku inwalidzkim, ale tuż przed uderzeniem piłeczki nie
dotyka go lub poduszki przynajmniej jednym ze swoich ud, lub
przed uderzeniem piłeczki dotknie stołu wolną ręką, lub podczas
gry jego podnóżek albo stopa dotyka podłoża, punkt zostanie
zaliczony przeciwnikowi.
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Zawodnicy grający na wózkach
Wyposażenie i warunki gry
Zgodnie z przepisami ITTF (3.02.01.04 EQUIPMENT
AND PLAYING CONDITIONS)


Nogi stołu powinny być w odległości co najmniej 40cm od linii
końcowej, aby bez utrudnienia umożliwić dostęp wózka, nie
uszkadzając nóg zawodnika oraz dostęp 2 wózków w grze
podwójnej.
Zgodnie z przepisami ITTF (3.02.03.01 PLAYING CONDITIONS)



Pole gry może być zmniejszone, ale nie powinno być mniejsze
niż 8 m długości i 6 m szerokości.
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Zawodnicy grający na wózkach
Podłoga
Zgodnie z przepisami ITTF (3.02.03.08 PLAYING CONDITIONS)



Betonowa podłoga jest w zasadzie do zaakceptowania dla
zawodników na wózkach
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Zawodnicy grający na wózkach
Zachowanie w czasie meczu
Zgodnie z przepisami ITTF (3.04.02.05 MATCH CONDUCT)



Zawodnicy muszą zostawiać rakietki na stole w trakcie przerw
w meczu i nie mogą ich zabrać ze stołu bez wyraźnej zgody
Sędziego Liczącego, ale jeżeli zawodnik niepełnosprawny, ma
rakietkę przymocowaną do ręki, sędzia liczący powinien
pozwolić zawodnikowi zachować podczas przerwy jego rakietkę
przymocowaną do ręki.
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Poza przepisami znajdującymi się w Handbooku ITTF
obowiązują DYREKTYWY ITTF dla organizatorów zawodów
paraolimpijskiego tenisa stołowego.
Wytyczne dostępne są na
http://www.ipttc.org/rules/Directives_PTT_events.pdf
obejmują informacje dotyczące organizacji oraz sposobu
przeprowadzenia zawodów dla osób niepełnosprawnych.
Znajdziemy w nich między innymi:
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DYREKTYWY ITTF

3.14.2 Jeśli zawodnik niepełnosprawny ze względu na swoją niepełnosprawność,
nie może czasowo grać, Sędzia Główny może, po konsultacji z klasyfikatorem
medycznym lub lekarzem obecnym na tym turnieju, zezwolić na krótką przerwę
medyczną, ale pod żadnym pozorem nie dłuższą niż 10 minut.
3.15.1Wózki muszą mieć co najmniej 2 duże koła i jedno małe.

3.15.2 We wszystkich konkurencjach, żadna część ciała powyżej kolan nie może być
przymocowana do wózka. Jeśli zawodnik wymaga przywiązania lub użycia opaski z
powodów medycznych, musi być to odnotowane w jego karcie ICC.
3.15.3 Wysokość jednej lub maksymalnie dwóch poduszek jest ograniczona do 15
cm podczas gry bez innych dodatków do wózków inwalidzkich.
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DYREKTYWY ITTF

3.15.4 W przypadku dodatków wspomagających strukturę wózka inwalidzkiego,
dołączonych do niego lub nie (za wyjątkiem poduszek), zawodnik musi poprosić o
klasyfikację lub re-klasyfikację odnośnie modyfikacji wózka. Każdy dodatek do
wózka inwalidzkiego dokonany bez re-klasyfikacji i wyrażonej zgody na karcie ICC,
uważany jest za nielegalny, przez co zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
3.16 Klasyfikacja
W Karcie Klasyfikacyjnej (ICC) powinny znaleźć się następujące informacje: czy
klasyfikacja jest stała, czy tymczasowa. Wypisane wszelkie ograniczenia w
wykonaniu poprawnego serwisu. Zgoda na używanie pasa lub/oraz gorsetu może
zostać udzielona pod następującymi warunkami:
stałe lub tymczasowe – jeśli zawodnik posiada odpowiednie pismo od swojego
lekarza, który musi określić okres, w jakim zawodnik będzie używał pasa lub/oraz
gorsetu.
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PRZEPISY DLA STOJĄCYCH

 Nie ma wyjątków w przepisach gry w tenisa stołowego dla
zawodników niepełnosprawnych grających na stojąco.
 Wszyscy zawodnicy powinni grać zgodnie z przepisami oraz
regulacjami ITTF.
 W karcie klasyfikacyjnej zawodnika (ICC) znajduje się ustęp
wskazujący na ograniczenia, jeśli takie występują, które ma
zawodnik podczas wykonywania prawidłowego serwisu.
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