Protokół
Posiedzenia Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Łaziska Górne, 29.10.2017 roku, godz. 11.00.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Zarządu – Robert Wielgosz, Dariusz Steuer,
Sebastian Krupa, Marek Kądziela, Stefan Kostur, Jerzy Schreiber, Jurij Fomin oraz członek
komisji rewizyjnej Wiesław Pięta, który był obecny przez całe posiedzenie Zarządu. Lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzenie otworzył Pan Robert Wielgosz – Prezes Zarządu Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego, witając wszystkich członków Zarządu i gości zapoznając obecnych z porządkiem
obrad, stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu.
Protokolantem został Sekretarz ŚlZTS Jurij Fomin. Ustalono, iż zebraniu będzie przewodniczył
Prezes Zarządu.
1. Prezes przedstawił projekt porządku obrad, który bez uwag poddano głosowaniu.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
2. Przyjęcie protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego Delegatów
ŚLZTS z dnia 10.09.2017r.
Prezes Zarządu przedstawił protokół Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Wyborczego
Delegatów ŚLZTS z dnia 10.09.2017r. (załącznik nr 3 do protokołu), które odbyło się w
Częstochowie. Następnie zaproponował podjęcie Uchwały nr 21/10/2017 (załącznik nr 4 do
protokołu) w sprawie przyjęcia protokołu. W głosowaniu wzięło udział 7 członków Zarządu.
Wynik głosowania – 7 ZA. Uchwała nr 21/10/2017 została podjęta jednogłośnie.
3. Przepisy dyscyplinarne Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
Podczas czytania zgłaszano swoje uwagi, które na bieżąco były wprowadzane do dokumentu.
Po wnikliwej dyskusji nad poszczególnymi punktami dokumentu, Prezes zgłosił wniosek o
przegłosowanie projektu Uchwały nr 22/10/2017 w sprawie przyjęcia przepisów
dyscyplinarnych ŚlZTS (załącznik nr 5 do protokołu). W głosowaniu uczestniczyło 7 członków
Zarządu, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

4. Regulamin Komisji majątkowo-sprzętowej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
Odczytano propozycje zapisów regulaminu komisji. Zgłaszane uwagi na bieżąco były
wprowadzane do dokumentu. Po wnikliwej dyskusji nad poszczególnymi punktami
dokumentu, Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu Uchwały nr 23/10/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu komisji majątkowo-sprzętowej (załącznik nr 6 do protokołu).
W głosowaniu uczestniczyło 7 członków Zarządu. Wynik głosowania – 7 ZA. Uchwała nr
23/10/2017 została podjęta jednogłośnie.

5. Przygotowanie kalendarza imprez i przydzielenie miejsc na turnieje WTK
(uzupełnienie).
Omówione zostały miejsca rozgrywania turniejów do końca 2017r. Na podstawie otrzymanych
ofert na organizacje turniejów ŚlZTS oraz po konsultacjach między wydziałowych
wprowadzono uzupełnienie do kalendarza imprez i zatwierdzono Eliminacje Szkolne do
Uczniowskich Drużynowych Mistrzostw Polski. Propozycja rozegrania turnieju to
26.11.2017r. w Łaziskach Górnych. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Ustalono ponadto, iż kwestia dalszego uzupełnienia kalendarza imprez i przydziału miejsc na
turnieje ŚlZTS zostanie rozstrzygnięta na następnym posiedzeniu albo do czasu najbliższego
posiedzenia.
6. Program szkolenia dzieci i trenerów ŚLZTS.
Omówione zostały propozycje dot. programu szkolenia dzieci i trenerów. Przewodniczący
wydziału szkolenia przedstawił propozycje programu szkolenia ścisłej kadry młodzieżowej
ŚlZTS. Ustalono, że zostaną przeprowadzone minimum dwa zgrupowania. Pierwsze w ferie
zimowe od 29.01.2018r. do 02.02.2018r. oraz w wakacje wstępnie druga połowa sierpnia.
Obydwa terminy zostały zaakceptowane i przyjęte na następnym posiedzeniu Zarządu.
Dokładne miejsce i terminy do ustalenia po turnieju 05.11.2017r. w Czechach (w Havirzowie).
Ponadto Przewodniczący Wydziału Szkolenia opracuje i przedstawi zarządowi program
szkolenia kadry młodzieżowej ŚlZTS do czasu pierwszego obozu.
Ponadto prowadzono dyskusje na temat przygotowania programu szkolenia trenerów
działających w klubach biorących udział w rozgrywkach ŚlZTS. Zadanie opracowania
programu powierzono Markowi Kądziele.

7. Rozpatrzenie pisma w sprawie XX Jubileuszowych Mistrzostw Wyższych Seminariów
Duchownych w Tenisie Stołowym 27-29.11.2017r. Częstochowa
Prezes Zarządu przedstawił pismo w sprawie XX Jubileuszowych Mistrzostw Wyższych
Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym 27-29.11.2017r. w Częstochowie. Podjęto
decyzje, że ŚlZTS ufunduje puchary. Decyzja została przegłosowana jednogłośnie.
9. Sprawy różne i wnioski do omówienia.
Do zebrania dołączył się przedstawiciel UKS „Dąbrowiak” Dąbrowa Górnicza.
Przedstawiciel klubu Pan Jerzy Przybylik zaproponował, żeby od dnia 29.11.2017r. był
zrobiony nowy regulamin ŚlZTS regulujący terminy zgłoszenia zawodników. Podjęto decyzje
o złożeniu pisma do PZTS o zajęcie stanowiska w sprawie udziału w meczu zawodnika
nieuprawnionego w składzie UKS „Dąbrowiak”. Wykonanie zadania powierzono
Przewodniczącemu Wydziału Rozgrywek (PWR).
Ponadto PWR Dariusz Steuer wniósł propozycję o uzupełnienie regulaminów ŚlZTS
dodatkowym zapisem o treści: „W innych sprawach dotyczących rozgrywek nie ujętych w
regulaminie, przyjmujemy regulamin PZTS, a ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący
Wydziału Rozgrywek ŚlZTS”.
Prezes zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu Uchwały nr 24/10/2017 w sprawie przyjęcia
zmian do Regulaminów Rozgrywek II Ligi Kobiet, II Ligi Mężczyzn, III Ligi Mężczyzn, III Ligi
Kobiet, Ligi Okręgowej, Ligi Terenowej (załącznik nr 7 do protokołu). W głosowaniu
uczestniczyło 7 członków Zarządu. Wynik głosowania – 7 ZA. Uchwała nr 24/10/2017 została
podjęta jednogłośnie.
Prezes Zarządu przedstawił pismo w sprawie XIX Wigilijnego Turnieju Dzieci w Tenisie
Stołowym, który odbędzie się w dniu 28 grudnia w Żorach. W toku dyskusji Sebastian Krupa
wyraził zgodę pomoc w opracowaniu dla tego turnieju Regulaminu. W tym celu nawiąże
kontakt z dyrektorem MOSiR Żory. Ponadto podjęto decyzje, że ŚlZTS ufunduje drobne
nagrody oraz obejmie honorowy patronat nad turniejem. Decyzja została przegłosowana
jednogłośnie. Sprawy formalne związane z tym turniejem powierzono Sebastianowi Krupie.
Prezes Zarządu przedstawił pismo otrzymane droga mailową od klubu ParadaPolska.pl/Bartek
Siemianowice, III Śląska Liga Amatorów, w sprawie dopisania nowego zawodnika podczas
trwania rozgrywek. Sprawę powierza się do rozstrzygnięcia Wydziałowi rozgrywek.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenia Zarządu, Prezes Zarządu podziękował wszystkim
obecnym i zamknął posiedzenie.
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