PRZEPISY DYSCYPLINARNE ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
1. Postanowienia Ogólne
1.1. Przepisy Dyscyplinarne mają na celu uregulowanie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego
w przypadku naruszenia statutu, regulaminów i innych przepisów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego,
a także reguł fair play oraz przepisów antydopingowych, przez podmioty biorące udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Śląski Związek Tenisa Stołowego, zarówno
poprzez bezpośrednie uczestnictwo w tym współzawodnictwie, jak i przy okazji organizacji
powołanego współzawodnictwa.
1.2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają:
1.2.1. członkowie ŚlZTS,
1.2.2. zawodnicy,
1.2.3. trenerzy i instruktorzy,
1.2.4. działacze,
1.2.5. sędziowie.
2. Instancyjność postępowania
2.1. Postępowanie dyscyplinarne ŚlZTS jest dwuinstancyjne.
2.2. Postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
2.3. Stroną postępowania jest podmiot, którego praw lub obowiązków dotyczy Postępowanie. Stroną
postępowania mogą być osoby o których mowa w pkt 1.2 Przepisów Dyscyplinarnych oraz
poszkodowani w wyniku ich działań.
3. Organy orzekające
3.1. Organem orzekającym w pierwszej instancji w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych jest Komisja
Dyscyplinarna ŚlZTS.
3.2. Organem odwoławczym w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych jest Zarząd ŚlZTS.
4. Rodzaje kar i zasady ich stosowania
4.1. Karami dyscyplinarnymi są:
4.1.1. upomnienie,
4.1.2. ostrzeżenie,
4.1.3. nagana,
4.1.4. kara finansowa,
4.1.5. dyskwalifikacja,
4.1.6. zawieszenie na czas określony,
4.1.7. wniosek do PZTS o pozbawienie licencji,

4.1.8. wykluczenie z ŚlZTS,
4.1.9. wykluczenie na czas określony lub na stałe z Kadry Wojewódzkiej,
4.1.10. zakaz piastowania określonych funkcji w organach ŚlZTS.
4.2. Wraz z nałożeniem kary Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS może zobowiązać ukaranego do
przeproszenia pokrzywdzonego, naprawienia szkody oraz może zdecydować o podaniu orzeczenia
o ukaraniu do publicznej wiadomości.
4.3. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS nakłada karę dyscyplinarną według swojego uznania, w granicach
przewidzianych w niniejszym regulaminie, oceniając rodzaj i rozmiar ujemnych następstw wykroczenia,
stopień jego szkodliwości, biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze kary dyscyplinarnej.
5. Zasady postępowania przed Komisją Dyscyplinarną
5.1. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS musi wydać postanowienie nie później niż 30 dni od daty otrzymania
żądania strony lub wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku sprawy większej wagi lub
o szczególnie skomplikowanym charakterze lub wymagającej uzyskania opinii innego podmiotu,
postępowanie może być wydłużone do 60 dni. Za datę wszczęcia postępowania z urzędu uznaje się
datę posiedzenia organu orzekającego, na którym po raz pierwszy rozpatrywano sprawę.
5.2. Organ orzekający powiadamia o wszczęciu postępowania wszystkich będących stronami
w sprawie.
5.3. Strony postępowania na żądanie organu orzekającego zobowiązane są do złożenia pełnych
wyjaśnień dotyczących sprawy w terminie określonym przez ten organ.
6. Zawieszenie wykonania kary
6.1. Wykonanie kary dyscyplinarnej można warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności
popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego, właściwości sprawcy oraz jego zachowanie się po
popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie popełni on kolejnego
wykroczenia dyscyplinarnego. Niniejszego przepisu nie stosuje się w przypadku orzeczenia kary
związanej ze stosowaniem dopingu.
6.2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który nie może być krótszy niż
2 miesiące i nie może przekroczyć 12 miesięcy. Okres próby biegnie od chwili, kiedy decyzja stała się
ostateczna.
6.3. Zarządza się wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił takie samo wykroczenie
dyscyplinarne (popełniony czyn wypełnia znamiona tego samego wykroczenia).
6.4. Można zarządzić wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne wykroczenie
dyscyplinarne.
6.5. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 2 miesięcy nie zarządzono wykonania kary, ukaranie
uważa się za niebyłe.
7. Ustanie karalności. Zatarcie skazania.
7.1. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie
wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.
7.2. Do okresu, o którym mowa w pkt. 7.1 Przepisów Dyscyplinarnych, nie wlicza się okresu zawieszenia
postępowania dyscyplinarnego.

7.3. Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się
rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.
7.4. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia
wykonania kary.
7.5. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w pkt 7.1 Przepisów Dyscyplinarnych
popełnił nowe wykroczenie, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od
wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.
8. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS
8.1. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS powoływana jest przez Zarząd ŚlZTS, a jej kadencja upływa wraz
z upływem kadencji Zarządu ŚlZTS.
8.2. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS składa się z 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd
ŚlZTS, w tym przewodniczącego i sekretarza.
8.3. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ŚlZTS kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz.
8.4. Sekretarz Komisji Dyscyplinarnej ŚlZTS prowadzi dokumentację i protokoły z działalności Komisji,
które są przechowywane w siedzibie ŚlZTS.
8.5. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS orzeka w składzie trzyosobowym.
8.6. Uchwały Komisji Dyscyplinarnej ŚlZTS zapadają zwykłą większością głosów.
8.7. Komisja Dyscyplinarna rozpoznająca sprawę nie może uchylić się od jej rozstrzygnięcia.
9. Postępowanie odwoławcze
9.1. Odwołania od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ŚlZTS wnosi się do Zarządu ŚlZTS, za pośrednictwem
Komisji Dyscyplinarnej ŚlZTS, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Komisji Dyscyplinarnej ŚlZTS.
9.2. Komisja Dyscyplinarna ŚlZTS po otrzymaniu odwołania powinna w terminie 7 dni przekazać je wraz
z aktami sprawy Zarządowi ŚlZTS.
9.3. Odwołanie powinno zawierać oznaczenia zaskarżonej decyzji oraz wniosek o jej uchylenie lub
zmianę wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym.
9.4. Zarząd ŚlZTS nie jest związany wnioskami strony, nie może jednak uchylić lub zmienić decyzji na
niekorzyść skarżącego.
9.5. Zarząd ŚlZTS może:
9.5.1. oddalić odwołanie,
9.5.2. zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub części,
9.5.3. uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Komisję
Dyscyplinarną ŚlZTS.
9.6. Orzeczenia Zarządu ŚlZTS są ostateczne i natychmiast wykonalne.
10. Koszty postępowania
10.1. Opłaty związane z wnoszeniem środków odwoławczych reguluje Zarząd ŚlZTS, w drodze uchwały.

11. Przepisy końcowe
11.1. Prawo interpretacji Przepisów Dyscyplinarnych przysługuje Zarządowi ŚlZTS.
11.2. Zmiana Przepisów Dyscyplinarnych może zostać przyjęta jedynie w formie uchwały podjętej przez
Zarząd ŚlZTS.
11.3. Przepisy Dyscyplinarne wchodzą w życie z dniem 29.10.2017 r.

Zarząd
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego

