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REGULAMIN FINANSOWY 

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

 

1. Obowiązek opłat regulaminowych za udział w rozgrywkach ligowych spoczywa na klubach 
sportowych – członkach Śl.Z.T.S. 

2. Koszty organizacyjne WTK i Mistrzostw Śląska Seniorek, Seniorów, MłodzieŜówek, 
MłodzieŜowców, Juniorek, Juniorów, Kadetek, Kadetów, Młodziczek, Młodzików, śaczek, 
śaków, Skrzatek, Skrzatów oraz Weteranek i Weteranów pokrywa Śląski Związek Tenisa 
Stołowego. 

3. Składka członkowska za rok 2014 klubów sportowych i zawodników niestowarzyszonych - 
członków Śl.Z.T.S. wynosi 150 złotych i jest płatna w terminie do 15.01.2014r. 

4. Składka członkowska z tytułu ubezpieczenia NNW zawodników i trenerów wynosi 50 złotych 
za sezon od kaŜdego klubu, bez względu na ilość zawodników i trenerów.  

5. Kluby, które obok nazwy statutowej pragną uŜywać nazwy sponsora w rozgrywkach ligowych 
wpłacają dodatkowo kwotę 200 złotych od kaŜdej nazwy sponsora, na rzecz Śląskiego 
Związku Tenisa Stołowego. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach druŜynowych wpłacają wpisowe: 
Rozgrywki ligowe 

II liga kobiet i męŜczyzn - 600 zł 

III liga kobiet i męŜczyzn - 400 zł 

Liga Okręgowa - 300 zł 

Liga Terenowa - 200 zł 

Śląska Liga Amatorów i Weteranów -  

                                                           I liga                150 zł 

                                                          II liga                120 zł 

Liga Juniorek i Juniorów: 

          -   druŜyny bezpośrednio zakwalifikowane 

               do finałów                                                    - 80 zł 

           -   eliminacje                                                     - 30 zł od jednej druŜyny 

            -   turniej główny                                            -  50 zł od druŜyn awansujących  

                                                                                        z eliminacji 

            -   dodatkowe rozgrywki II ligi                       - 30 zł 
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DruŜynowe Mistrzostwa Śląska 

Juniorki -                                                                   30 zł 

 Juniorzy - 45 zł 

Kadeci i Kadetki - 30 zł 

Młodzicy i Młodziczki - 30 zł 

Mistrzostwa Śląska UKS - 25 zł 

Puchar Polski na szczeblu Województwa Śląskiego 

Superliga męŜczyzn -                                                30 zł                              

Ekstraklasa kobiet–  30 zł 

I liga –  30 zł 

II liga –  20 zł 

III liga –  20 zł 

Pozostałe –  10 zł 

Uwaga: w przypadku zgłoszenia drugiej druŜyny, opłata jest taka sama  

              jak za pierwszą. 

 

7. Startowe w turniejach indywidualnych 

Kategoria 
Wojewódzki Turniej 

Kwalifikacyjny 
Indywidualne 

Mistrzostwa Śląska 

Seniorzy, Seniorki 25 zł 40 zł 

MłodzieŜowcy, MłodzieŜówki 20 zł 
25 zł 

40 zł* 

Juniorzy, Juniorki 15 zł 25 zł 

Kadeci, Kadetki 15 zł 20 zł 

Młodzicy, Młodziczki 15 zł 20 zł 

śacy, śaczki 10 zł 15 zł 

Skrzaty, Skrzatki 10 zł 15 zł 

Weterani, Weteranki 15 zł 20 zł 
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Indywidualne Mistrzostwa Śląska 
Szkół Podstawowych 

- 5 zł 

Indywidualne Mistrzostwa Śląska 
UKS 

- 15 zł 

*opłata dotyczy sytuacji w przypadku braku startów w turniejach WTK 

8. Kaucja, w przypadku złoŜenia protestu w rozgrywkach druŜynowych wynosi 100zł i jest płatna 
wraz ze złoŜeniem wniosku. W przypadku odrzucenia protestu kaucja pozostaje do dyspozycji 
Śl.Z.T.S. na działalność statutową. W przypadku braku opłaty protest nie jest rozpatrywany. 

9. W przypadku protestu dotyczącego rozgrywek indywidualnych naleŜy 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. W przypadku braku opłaty  protest 
nie jest rozpatrywany. 

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 
e. Za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników do protokołu meczowego w grach 

pojedynczych, cały mecz weryfikuje się jako walkower – 300 zł (dotyczy rozgrywek 
II ligi męŜczyzn i kobiet w rundzie rewanŜowej) 

Termin płatności: 14 dni od daty nałoŜenia opłaty regulaminowej. 
Po trzech nieuzasadnionych walkowerach druŜyna zostaje wycofana z rozgrywek. Mecz, który 
został rozegrany, a następnie zweryfikowany przez WRiD jako walkower  nie jest wliczany do 
trzech nieuzasadnionych walkowerów, które powodują wycofanie z rozgrywek. 

11. Opłata regulaminowa za nieterminowe przesłanie protokołu z meczu przez gospodarza wynosi 
10 zł za kaŜdy dzień zwłoki. Szczegółowe terminy przesyłania protokołów są zamieszczone w 
regulaminach rozgrywkowych poszczególnych lig. 

12. Opłata regulaminowa za brak podania wyniku meczu po jego rozegraniu wynosi 50 zł. 
13. Za rozegranie meczu niezgodnie z datą wyszczególnioną w terminarzu rozgrywek bez 

uzasadnionej przyczyny opłata regulaminowa wynosi: 
- II liga 100 zł 
- III liga 70 zł 
- liga okręgowa 50 zł 
- liga terenowa 30 zł 

14. Opłat regulaminowych wyszczególnionych w podpunktach 11, 12 i 13 naleŜy dokonać  
 w terminie 14 dni od daty ich nałoŜenia. 

15. Opłata regulaminowa za brak jednolitego stroju podczas prezentacji druŜyny wynosi 50 zł, 
która jest nałoŜona na klub. 

16. Opłaty regulaminowe za niesportowe zachowanie na zawodach wynoszą: 
a. Pierwsza Ŝółta kartka – 40 zł 
b. Druga Ŝółta kartka – 50 zł 
c. Trzecia Ŝółta kartka – 75 zł 
d. KaŜda następna Ŝółta kartka – 90 zł 
e. Czerwona kartka – 100 zł 
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Termin płatności: 
- za udział w rozgrywkach druŜynowych (zawodnik lub zawodniczka ukarani w 
meczu Ŝółtą lub czerwoną kartką) –14 dni od daty nałoŜenia opłaty regulaminowej 
-  za udział w rozgrywkach indywidualnych opłatę regulaminową naleŜy uregulować 
przed rozegraniem następnej rundy turnieju. W szczególnych przypadkach odroczenie 
opłaty regulaminowej wynosi 7 dni od rozegrania turnieju. O odroczeniu płatności na 
miejscu decyduje delegat Śl.Z.T.S. lub sędzia główny zawodów. Brak wpłaty 
regulaminowej w dniu zawodów lub w przypadku odroczenia do 7 dni skutkować 
będzie nie naliczeniem  punktów, bez moŜliwości korekty po terminie dokonania 
wpłaty. 

      17. Klub zwracający się z prśbą o przysłanie obserwatora Śl.ZTS na mecz, zobowiązany jest 
            dokonać opłaty  w kwocie 100zł do Śl.ZTS. Obserwator zobowiązany jest do pisemnego  
            przedstawienia sprawozdania z meczu 
      18. Kluby oraz zawodnicy i zawodniczki, którzy nie dokonają uregulowania zobowiązań 
             finansowych nie zostaną dopuszczeni do udziału w dalszych rozgrywkach lub turniejach i 
            utracą prawo do współzawodnictwa sportowego. 

 19. Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych 

  II liga kobiet i mężczyzn – 3000 zł 
  III liga mężczyzn – 2000 zł 

  Liga okręgowa mężczyzn – 1000 zł 
  Opłat dokonuje klub przejmujący na rzecz Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. 
 

20.O innych opłatach regulaminowych nie ujętych w Regulaminie Finansowym, a wynikłych w  
      czasie trwania sezonu decyduje Zarząd Śl.Z.T.S. 
 

 

  


