
 

 
INTEGRACYJNE MISTRZOSTWA POLSKI AZS W TENISIE STOŁOWYM 

Gdańsk 2020 
 
Każda uczelnia może wystawić do rywalizacji dowolną liczbę zawodników w każdej grupie startowej. 
Startujemy w następujących grupach: 
 
„A”   grający na wózkach 

A1 - znaczne ograniczenie ręki grającej, znaczne ograniczenie ruchów tułowia oraz kończyn 
dolnych (Przykłady schorzeń: Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie C5 lub wyższym, 
Znaczny ubytek funkcji kończyny górnej w wyniku choroby Heinego – Medina (Polio), 
Porażenie mózgowe ze znacznym osłabieniem równowagi, Inny stan funkcjonalny wpisujący 
się w podobny profil), 
A2 - Umiarkowane ograniczenie ręki grającej, Znaczne ograniczenie ruchów tułowia oraz 
kończyn dolnych (Przykłady schorzeń: Uszkodzenie na poziomie C5-C7, Słabe mięśnie kończyny 
górnej oraz brak funkcji mięśni tułowia w wyniku Polio, Porażenie mózgowe z mniej znacznymi 
ograniczeniami niż w klasie 1, Inny stan funkcjonalny wpisujący się w podobny profil), 
A3 - Prawidłowa funkcja lub niewielkie ograniczenie ręki grającej, Umiarkowane ograniczenie 
ruchów tułowia i kończyn dolnych, (Przykłady schorzeń: Uszkodzenie rdzenia kręgowego na 
poziomie C8-TH9, Brak funkcji mięśni tułowia i brak ograniczeń funkcji kończyny górnej w 
wyniku Polio Porażenie mózgowe powodujące lekkie ograniczenia funkcji tułowia, Inny stan 
funkcjonalny wpisujący się w podobny profil), 
A4 - Prawidłowa funkcja ręki grającej, Lekkie ograniczenie ruchów tułowia, Znaczne 
ograniczenie ruchów kończyn dolnych (Przykłady schorzeń: Uszkodzenie rdzenia kręgowego na 
poziomie C8-TH9, Porażenie mózgowe z lepszą funkcją niż w klasie 3), 
A5 - Prawidłowa funkcja ręki grającej, Prawidłowa funkcja lub niewielkie ograniczenie ruchów 
tułowia, Umiarkowane lub znaczne ograniczenie ruchów kończyn dolnych (Przykłady schorzeń: 
Uszkodzenie rdzenia kręgowego na poziomie L1- S2, Inny stan funkcjonalny wpisujący się w 
podobny profil). 

 

„B”  grający na stojąco 

B6 - Znaczne ograniczenie ruchów kończyn dolnych lub funkcji ręki grającej albo inne 
uszkodzenie powodujące podobne ograniczenia (Przykłady schorzeń: Porażenie mózgowe w 
stopniu znacznym – porażenie połowicze, do którego zalicza się ręka grająca, Paraplegia – 
porażenie dwukończynowe, do którego zalicza się ręka grająca, Podwójna amputacja powyżej 
stawów kolanowych), 
B7 - Znaczne ograniczenie ruchów kończyn dolnych, Znaczne ograniczenie funkcji ręki grającej, 
Inne uszkodzenie powodujące podobne ograniczenia (Przykłady schorzeń: Znaczne 
ograniczenie funkcji obydwu kończyn dolnych w wyniku Polio, Amputacja powyżej kolana w 
jednej kończynie oraz poniżej kolana w drugiej, Niezupełne uszkodzenie rdzenia kręgowego), 
B8 - Znaczne ograniczenie ruchów jednej z kończyn dolnych, Umiarkowane ograniczenie 
ruchów dwóch kończyn dolnych, Umiarkowane lub znaczne ograniczenie funkcji ręki grającej, 
Inne uszkodzenie powodujące podobne ograniczenia (Przykłady schorzeń: Amputacja jednej z  



 

 
kończyn powyżej stawu kolanowego, Podwójna amputacja poniżej stawu kolanowego, Sztywny 
staw łokciowy znacznie ograniczający ruchy zgięcia – wyprostu oraz pronacji – supinacji), 
B9 - Umiarkowane ograniczenie ruchów jednej z kończyn dolnych, Umiarkowane ograniczenie 
funkcji ręki grającej, Inne uszkodzenie powodujące podobne ograniczenia (Przykłady schorzeń: 
Amputacja jednej z kończyn poniżej stawu kolanowego, Sztywny jeden staw biodrowy, Znaczne 
ograniczenie zakresu ruchu stawu łokciowego lub ramiennego) 
B10 - Niewielkie ograniczenie ruchów jednej z kończyn dolnych, Niewielkie ograniczenie funkcji 
ręki grającej, Inne uszkodzenia powodujące podobne ograniczenia (Przykłady schorzeń: 
Sztywny jeden staw skokowy, Sztywny staw promieniowo – nadgarstkowy z zachowaniem 
funkcji chwytu, Amputacja przodostopia przez wszystkie kości śródstopia (amputacja 
minimum 1/3 długości stopy). 

 

„C”  narząd słuchu (niedosłyszący i niesłyszący razem); 

„E”   narząd wzroku; 

„D”   inne schorzenia np. (choroby ukł., pokarmowego, reumatyczne, metaboliczne itp.). 

 
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA 
 
Punktacja drużynowa prowadzona jest łącznie dla kobiet i mężczyzn według zasady:  

I miejsce–20 pkt.,  

II miejsce–18 pkt.,  

III miejsce–17 pkt., itd.   
 
Do punktacji zespołowej wlicza się punkty, zdobyte przez dwóch najlepszych zawodników z uczelni w 
każdej grupie startowej. Przy równej liczbie punktów, zdobytych przez uczelnie, o kolejności miejsc 
decyduje większa liczba miejsc I, II, III, itd., zdobytych w poszczególnych grupach startowych.  
 
Klasyfikacja drużynowa ustalana jest na podstawie wyników turnieju singlowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku niewystarczającej ilości zawodników w poszczególnych klasach organizator zastrzega 
sobie możliwość łączenia zawodników między klasami A i B. 
 


