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Katowice, 31.08.2010 

 

KOMUNIKAT NR 026/2010/2011 
Komunikat finansowy Śląskiego Związku Tenisa Stołowego 

n a sezon 2010/2011 
 

1. Obowiązek opłat za udział w rozgrywkach ligowych spoczywa na klubach sportowych – członkach 

Śl.Z.T.S. 

2. Koszty organizacyjne WTK i Mistrzostw Śląska Seniorek, Seniorów, Młodzieżówek, Młodzieżowców, 

Juniorek, Juniorów, Kadetek, Kadetów, Młodziczek, Młodzików, Żaczek, Żaków, Skrzatek, Skrzatów 

oraz Weteranek i Weteranów pokrywa Śląski Związek Tenisa Stołowego. 

3. Składka członkowska za rok 2011 klubów sportowych będących członkami Śl.Z.T.S. wynosi 100 

złotych i jest płatna w terminie do 15.01.2011r. 

4. Składka członkowska z tytułu ubezpieczenia NNW zawodników i trenerów wynosi 50 złotych za 

sezon od każdego klubu, bez względu na ilość zawodników i trenerów. 

5. Kluby, które obok nazwy statutowej pragną używać nazwy sponsora w rozgrywkach wpłacają 

dodatkowo kwotę 200 złotych na rzecz Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach drużynowych wpłacają wpisowe: 

Rozgrywki ligowe 
 

II liga kobiet i mężczyzn - 500 zł 
III liga kobiet i mężczyzn - 300 zł 
Liga Okręgowa - 200 zł 
Liga Terenowa - 150 zł 
Śląska Liga Amatorów i Weteranów - 100 zł 
Liga juniorów  – 30 zł od jednej drużyny 

Drużynowe Mistrzostwa Śląska 
Juniorzy i Juniorki - 30 zł 
Kadeci i Kadetki - 30 zł 
Młodzicy i Młodziczki - 30 zł 
Mistrzostwa Śląska UKS - 25 zł 

Puchar Polski na szczeblu Województwa Śląskiego 
Ekstraklasa –  30 zł 
I liga –  30 zł 
II liga –  20 zł 
III liga –  20 zł 
Pozostałe –  10 zł 

 
7. Startowe w turniejach indywidualnych 

Kategoria 
Wojewódzki Turniej 

Kwalifikacyjny 
Indywidualne 

Mistrzostwa Śląska 
Seniorzy, Seniorki 25 zł 40 zł 

Młodzieżowcy, Młodzieżówki 15 zł 25 zł 
Juniorzy, Juniorki 15 zł 25 zł 
Kadeci, Kadetki 15 zł 20 zł 

Młodzicy, Młodziczki 15 zł 20 zł 
Żacy, Żaczki 10 zł 15 zł 

Skrzaty, Skrzatki 5 zł 10 zł 
Weterani, Weteranki 15 zł 20 zł 

Indywidualne Mistrzostwa Śląska 
Szkół Podstawowych 

- 5 zł 

Indywidualne Mistrzostwa Śląska 
UKS 

- 15 zł 
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8. Kaucja w przypadku złożenia protestu w rozgrywkach drużynowych wynosi 100zł płatna wraz ze 

złożeniem wniosku. W przypadku odrzucenia protestu kaucja pozostaje do dyspozycji Śl.Z.T.S. na 

działalność statutową. Brak opłaty powoduje odrzucenie protestu. 

9. W przypadku protestu dotyczącego rozgrywek indywidualnych należy wpłacić kaucję protestacyjną 

w wysokości 100 złotych przed rozpatrzeniem protestu. Kaucja przepada w przypadku odrzucenia 

protestu. W przypadku odrzucenia protestu indywidualnego kaucja pozostaje do dyspozycji Śl.Z.T.S. 

na działalność statutową. Brak opłaty powoduje odrzucenie protestu. 

10. Opłata regulaminowa za oddanie meczu walkowerem wynosi: 

a. II liga – 300zł 

b. III liga – 150 zł 

c. Ligi pozostałe – 100 zł 

d. Puchar Polski na szczeblu Województwa Śląskiego – 100 zł 

Po trzech nieuzasadnionych walkowerach drużyna zostaje wycofana z rozgrywek. Za mecz, który 

został rozegrany, a następnie zweryfikowany przez WRiD jako walkower nie nakłada się opłat 

regulaminowych i nie jest wliczany do trzech nieuzasadnionych walkowerów, które powodują 

wycofanie z rozgrywek. 

11. Opłata regulaminowa za nieterminowe przesłanie protokołu z meczu wynosi 10zł za każdy dzień 

zwłoki. Opłata jest płatna przez gospodarza. Szczegółowe terminy przesyłania protokołów są 

zamieszczone w regulaminach rozgrywkowych poszczególnych lig. 

12. Opłata regulaminowa za brak podania wyniku meczu po jego rozegraniu wynosi 50zł. 

13. Opłaty regulaminowe wyszczególnione w pkt. 11 i 12 winny być zapłacone w terminie 14 dni od 
daty powiadomienia o nałożeniu opłaty regulaminowej. 

14. Brak zarejestrowanej licencji okresowej w dniu zawodów w szczególnych przypadkach tzn. złożenie 
wniosku o wydanie licencji okresowej i dopuszczenie do zawodów przez powołaną komisję, 

skutkuje opłatą regulaminową w wysokości 50zł płatną przed rozpoczęciem zawodów wraz z opłatą 

licencyjną. 

15. Opłata regulaminowa za brak jednolitego stroju podczas prezentacji drużyny wynosi 50zł, która jest 

nałożona na klub. 

16. Koszty licencji okresowych: 
a. Młodzieżowe – ur. 1993 i młodsi – 25 zł 

b. Seniorskie – ur. 1992 i starsi – 30 zł 

c. Niestowarzyszeni – 35 zł 

d. Licencja klubowa PZTS – 100 zł 

e. Licencja trenerska PZTS – 30 zł – płatna bezpośrednio w PZTS 

17. Opłaty regulaminowe za niesportowe zachowanie na zawodach wynoszą: 
a. Pierwsza żółta kartka – 40 zł 

b. Druga żółta kartka – 50 zł 

c. Trzecia żółta kartka – 75 zł 

d. Każda następna żółta kartka – 90 zł 

e. Czerwona kartka – 100 zł 

Termin płatności: 

a. Za udział w rozgrywkach drużynowych –14 dni od daty nałożenia opłaty regulaminowej 

b. Za udział w rozgrywkach indywidualnych opłatę regulaminową należy uregulować przed 

rozegraniem następnej rundy turnieju. W szczególnych przypadkach odroczenie opłaty 

regulaminowej wynosi 14 dni od rozegrania turnieju. O odroczeniu płatności na miejscu 

decyduje delegat Śl.Z.T.S. lub sędzia główny zawodów. 

18. O innych opłatach regulaminowych nie ujętych w Komunikacie Finansowym, a wynikłych w czasie 

trwania sezonu 2010/2011 decyduje Zarząd Śl.Z.T.S. 

Podstawa prawna wprowadzenia w życie Komunikatu Finansowego nr 026/2010/2011: Uchwała 

Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 30 sierpnia 2010r. 

Sekretarz Śl.Z.T.S. 

/-/Jan Kaczyński 

Prezes Śl.Z.T.S. 

/-/mgr inż. Wojciech Waldowski 
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