
 

KOMUNIKAT NR 019/2012/2013 

WYDZIAŁU ROZGRYWEK 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
z dnia 1 maja 2013 roku 

w sprawie kontroli rakietek i okładzin podczas 

rozgrywek indywidualnych i drużynowych szczebla centralnego 

 

Wydział Rozgrywek PZTS informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami (Komunikat 

Wydziału Rozgrywek PZTS nr 016/2012/2013) podczas rozgrywek indywidualnych i drużynowych 

szczebla centralnego będą przeprowadzane kontrole rakietek i okładzin na obecność niedozwolonych 

- szkodliwych dla zdrowia - roztworów związków chemicznych zawartych w klejach kauczukowych 

oraz różnego rodzaju środkach chemicznych, wykorzystywanych do tuningu okładzin.  

Kontrole zostaną przeprowadzona za pomocą atestowanego przez ITTF urządzenia o nazwie 

MiniRAE Lite, które pozwala na określenie stężenia szkodliwych dla zdrowia roztworów związków 

chemicznych w okładzinach. Link do filmu przedstawiającego przebieg kontroli: 

http://cdn.laola1.tv/ittf/iframe/player.html?pfad=CHANNEL3-Education_Coaching/1112_Racket_Control_full 

Do kontroli rakietek upoważniony jest sędzia główny zawodów lub inna osoba przez niego 

upoważniona, dokonująca kontroli pod jego nadzorem. Kontrola może być przeprowadzona przed 

rozpoczęciem pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych, po rozegranym 

pojedynku w meczu drużynowym lub zawodach indywidualnych, bądź też w szczególnych 

przypadkach pomiędzy setami pojedynku.  

Stwierdzenie niewłaściwego kleju przed spotkaniem skutkuje żółtą kartką oraz umożliwia 

kontrolę rezerwowej rakietki. Jej brak spowoduje odsunięcie zawodnika od danego spotkania i 

ukaranie czerwoną kartką. 

Stwierdzenie niewłaściwego kleju po lub w trakcie spotkania skutkuje walkowerem w  danym 

meczu i żółtą kartką. Jeżeli zawodnik nie przedstawi rezerwowej rakietki nastąpi wycofanie z turnieju 

i otrzyma on czerwoną kartką. 

Zawodnik ma prawo do przedstawienia z własnej inicjatywy rakietki do kontroli. W tym 

przypadku negatywny wynik kontroli rakietki nie będzie skutkował wyciągnięciem konsekwencji z 

tytułu posiadania niewłaściwego sprzętu. 

Równocześnie Wydział Rozgrywek przypomina, że obowiązujące Przepisy Gry w punkcie 2.4.3 

stanowią, że w przypadku okładziny czopkowej całkowita jej grubość, wliczając klej nie może 

przekraczać 2.0 mm, a w przypadku okładziny warstwowej typu „sandwich” – 4.0 mm. Ponadto pkt. 

2.4.7 obowiązujących Przepisów Gry stanowi, że okładzina winna być stosowana bez jakiejkolwiek 

chemicznej, fizycznej lub innej obróbki. Stwierdzenie tego typu modyfikacji okładziny (np. stosowanie 

tuningu) spowoduje konsekwencje analogiczne do przypadku stosowania klejów zawierających 

niedozwolone, szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. 

 

opracował Andrzej Moczko 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

 

Marek Przybyłowicz 

 



 

Wybierz jedno: �

Przed �

Po �

Dobrowolna �

Nr startowy

OKŁADZINY RAKIETKI
LA

R
C

LA
R

C

� �

Płaskość powierzchni -0.5 / +0.2 mm Płaskość powierzchni -0.5 / +0.2 mm

Wklęsła: - ________ . _______ mm Wklęsła: - ________ . _______ mm

Wypukła: + ________ . _______ mm Wypukła: + ________ . _______ mm

Grubość (Okładzina+Podkład+Klej) Grubość (Okładzina+Podkład+Klej)

Grubość ________ . _______ mm Grubość ________ . _______ mm

Całkowita grubość* ________ . _______ mm Całkowita grubość* ________ . _______ mm

* (płaskość, jeżeli wypukły + grubość) * (płaskość, jeżeli wypukły + grubość)

Pomiar połysku ≤ 24% Pomiar połysku ≤ 24%

Połysk _________ % Połysk _________ %

Lotne Związki Organiczne (VOC) ≤ 3.0 ppm Lotne Związki Organiczne (VOC) ≤ 3.0 ppm

Kalibracja dla otoczenia (A) ________ . _______ ppm Kalibracja dla otoczenia (A) ________ . _______ ppm

Pomiar po 20 sekundach (B) ________ . _______ ppm Pomiar po 20 sekundach (B) ________ . _______ ppm

Rzeczywista wartość (B-A): ________ . _______ ppm Rzeczywista wartość (B-A): ________ . _______ ppm

Inne nieprawidłowości badanej rakietki

Decyzje zespołu badawczego (wypełnia prowadzący badania):

Wyniki testu dobrowolnego Wyniki testu obowiązkowego

Zawodnik został poinformowany o stwierdzonych nieprawidłowościach � Wyniki przedstawiono sędziemu głównemu �

Zawodnik powinien zasięgnąć porady sędziego głównego �

Decyzja sędziego (wypełnia prowadzący badania): Uwaga:

Kopia raportu kontroli rakietki przekazana zawodnikowi �

POLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

Raport Kontroli Rakietki

Niniejszego raport kontroli rakietki albo jego kopii nie należy 

upubliczniać osobom postronnym, za wyjątkiem sędziego na jego 

żądanie. W przypadku negatywnego wyniku badań nazwisko 

zawodnika będzie zarejestrowane w witrynie ITTF oraz zostanie 

przesłany list do jego związku/klubu.

Nazwa okładziny

___________________

śr. ≤ 4.04 mmśr. ≤ 4.04 mm

DRUŻYNOWE I INDYWIDUALNE

MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW

W TENISIE STOŁOWYM

BRZEG DOLNY, 3-5.05.2013

Imię

Logo

Kontrola:

Nazwa okładziny

Klub

___________________

Nazwa producenta

Stół:Data:

Nazwisko

Czerwona okładzina

Godzina:

Nazwa producenta

___________________

Zawodnik:

WAŻNE: W przypadku gumy wypukłej, wyniki testu płaskości dodaje się do wyniku testu grubości.

___________________

Podpis zawodnika

Czarna okładzina

(tylko w przypadku negatywnego wyniku badania)

Nazwisko oraz podpis sędziego głównego
Nazwisko oraz podpis prowadzącego badanie



 

Dystrybucja i serwis: Eko-Efekt Sp. z o.o. 
ul. B. Prusa 8, 20-064 LUBLIN 

tel.: (81) 747 43 53 fax: (81) 740 33 45  
e-mail:info@eko-efekt.pl  

 

 
 
 

 

MiniRAE Lite  jest najbardziej 

niezawodnym przenośnym 

detektorem Lotnych Związków 

Organicznych dostępnym na rynku. 

Zakres pomiarowy zainstalowanego 

sensora PID 0-5000 ppm czyni go 

idealnym urządzeniem dla szerokiego 

zakresu aplikacji od zastosowań 

środowiskowych do przemysłowych. 

 

� Dokładny pomiar i kontrola 

stęŜenia LZO 

 

� Najszybszy czas odpowiedzi  

(3 sek.) 

� Automatyczna kompensacja 

wilgotności 

� Łatwy w obsłudze i konserwacji 

� Lampa PID z wydłuŜonym okresem 

gwarancji  

 

 

 

 

      ZALETY 
 

• Sprawdzona technologia PID – 
opatentowany sensor 
charakteryzujący się unikalnymi 
cechami: 

   - 3 sekundowy czas odpowiedzi 
   - zakres do 5.000 ppm 
   - kompensacja wilgotności 

• Konstrukcja umoŜliwiająca łatwe 
serwisowanie – dostęp do lampy i 
sensora w klika sekund bez uŜycia 
dodatkowych narzędzi 

• DuŜy, czytelny wyświetlacz graficzny 
z łatwym odczytem aktualnej 
wartości stęŜenia 

• Zestaw akumulatorów z moŜliwością 
prostej wymiany w warunkach 
polowych 

• Zintegrowany moduł latarki 
poprawiający widoczność w słabych 
warunkach oświetlenia 

• Wzmocniona obudowa  o stopniu 
ochrony IP-65 odporna na trudne 
warunki pracy wyposaŜona w 
dodatkowy gumowy pokrowiec 
ochronny 

• Opatentowana technologia  
Duty-Cycling 

TM  
zapewniająca 

automatyczne oczyszczanie lampy 
i sensora 

• Wytrzymała, elastyczna rurka do 
poboru prób Flexi-Probe

 TM
   

• DuŜe klawisze umoŜliwiające 
obsługę detektora w trzech 
warstwach rękawic roboczych  

• Silna, automatyczna pompa 
wewnętrzna pobierająca próbki z 
odległości do 30 m  

• Głośny alarm dźwiękowy (95 dB) 

 

 

 

• Widoczny, jasnoczerwony 
migający alarm świetlny 

• Dwa zamienne źródła zasilania: 
akumulator Li-Ion i pakiet baterii 
alkalicznych 

 

 

MiniRAE Lite    
Przenośny detektor lotnych związków organicznych (LZO) 

 



 

Dystrybucja i serwis: Eko-Efekt Sp. z o.o. 
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OOPPIISS  TTEECCHHNNIICCZZNNYY  MMiinniiRRAAEE  LLiittee 
  

Specyfikacja sensora* 

Gaz Zakres (ppm) Rozdzielczość (ppm) Czas reakcji 

VOC 0 do 999,9 0,1 < 3 sec 

VOC 1000 do 5.000 1 < 3 sec 

Specyfikacja detektora* 
 

Wymiary 25.5x7.6x6.4cm (10"x3.0"x2.5") 

Waga 738 g (26 oz) 

Sensory sensor fotojonizacyjny z lampą 10.6eV  

Zasilanie • adapter baterii alkalicznych 

• zewnętrzny wymienny akumulator Li-Ion  
  ( jako wyposaŜenie opcjonalne) 

Czas pracy 12 godzin z adapterem baterii alkalicznych 

12 godzin z akumulatorem Li-Ion 

Wyświetlacz 
graficzny  

4-liniowy, 28x43 mm, z podświetleniem LED 

Klawiatura 1 klawisz operacyjny i 2 klawisze programowe,  

1 klawisz włączania/wyłączania latarki 

Bezpośredni 
odczyt 

Ciągły, natychmiastowy odczyt:  

• stęŜenia LZO w ppm objętości  

• wartości wysokiej i niskiej  

• daty i czasu 

Alarmy 
• 95dB (do 30cm) dźwiękowy i świetlny oraz 
  czerwona dioda LED sygnalizujące 
  przekroczenia ustawionych progów 
• wysoki: 3 sygnały dźwiękowe i sygnał świetlny co sekundę  
• niski: 2 sygnały dźwiękowe i sygnał świetlny co sekundę 
• blokada alarmu z resetowaniem ręcznym lub 
  automatycznym  
• dodatkowy alarm diagnostyczny i komunikaty o niskim 
  poziomie naładowania akumulatora i blokadzie pompy 

Stopień 
ochrony  

IP 65 

EMI/RFI • wysoce odporny na  interferencje radiowe i 
  elektromagnetyczne 

• zgodny z dyrektywą EMC 89/336/EEC 

Kalibracja dwupunktowa dla wartości zero i span 

Pompa do 
poboru prób 

• wewnętrzna, zintegrowana o przepływie 400 cm
3
/min 

• pobór próbki z odległości 30 m w płaszczyźnie 
   poziomej i pionowej 

Alarm niskiego 
przepływu 

automatyczne wyłączanie pompy przy niskim przepływie 

Temperatura 
pracy 

-20° do 50°C (-4° do113°F) 

Wilgotność 0 do 95% wilgotności względnej ( bez kondensatu) 

Gwarancja 24 m-ce na pompę, akumulator i urządzenie, wydłuŜony 
okres gwarancji na lampę 

Certyfikacja wersja podstawowa bez dopuszczeń do pracy w strefie 
niebezpiecznej; ATEX  II 2G EEx ia II C T4 (opcja) 

* specyfikacja moŜe ulec zmianie 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiniRAE Lite opcje zamówień: 

 

Zestaw podstawowy: 

• detektor MiniRAE Lite 

• lampa RAE 10.6 eV 

• sonda elastyczna do poboru prób 

• filtr zewnętrzny 

• zielony pokrowiec gumowy 

• adapter baterii alkalicznych 

• zestaw do czyszczenia lampy 

• zestaw narzędzi 

• akumulator Li-Ion z ładowarką (jeśli 
wyszczególniony) 

• ładowarka samochodowa  (jeśli 
wyszczególniona) 

• zasilacz sieciowy (jeśli wyszczególniony) 

• instrukcja obsługi i konserwacji 

• opakowanie transportowe 

Zestaw z akcesoriami dodatkowymi: 

• twarda walizka transportowa z pianką 

• 5 filtrów metalowych z uszczelkami 

• zestaw zerujący opary organiczne 

• rurka kalibracyjna 

Opcjonalny zestaw kalibracyjny:. 

• gaz kalibracyjny 100 ppm izobutylenu, 34l. 

• reduktor do butli z kontrolą przepływu 

 

 

MiniRAE Lite z 
opcjonalną 
 stacją dokującą 


