Gliwice, 25.06.2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 215/2017/2018
w sprawie zmian w organizacji turniejów i rozgrywek ligowych w
sezonie 2018/2019
1. Elektroniczny system zgłoszeń do turniejów WTK, Mistrzostw Śląska, Ligi
Juniorów, TOP 8 i innych turniejów organizowanych przez ŚLZTS w kategorii
skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec, senior.
Wydział Rozgrywek ŚLZTS informuje, że sezonie 2018/2019 zgodnie z uchwałą
zarządu z dnia 21.06.2018r. zgłoszenia do w/w turniejów dokonywane będą
wyłącznie drogą elektroniczną na
adres email biuro@slzts.pl w
nieprzekraczalnym terminie do każdego czwartku poprzedzającego dany turniej
do godziny 21 00.
Zgłoszenia należy dokonać poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej
udostępnionej w zakładce druki wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres
email biuro@slzts.pl .
Brak zgłoszenia, zgłoszenie po terminie lub brak płatności będą skutkowały
brakiem możliwości udziału w turnieju.
2. Wprowadzenie elektronicznej wersji delegacji sędziowskiej na mecze ligowe
w II lidze kobiet i mężczyzn, III lidze kobiet i mężczyzn, lidze okręgowej, lidze
terenowej, w wojewódzkim etapie Pucharu Polski.
Wydział rozgrywek informuje, że w sezonie 2018/2019 delegacje dla sędziów
stanowiących obsadę wyżej wymienionych imprez będą udostępnione do pobrania
na stronie ŚLZTS w zakładce druki i nie będą jak dotychczas wysyłane pocztą.
Numerem spotkania jaki należy zamieścić na delegacji sędziowskiej jest numer
spotkania podany w elektronicznym systemie rozgrywek / sezon np 25/2018/2019.
3. Wprowadzenie rankingu w pierwszej jak i drugiej rundzie rozgrywkach II ligi
mężczyzn i kobiet oraz III lidze mężczyzn.
Wydział rozgrywek informuje, że w sezonie 2018/2019 w w/w będzie obowiązywał
ranking. Niezastosowanie się do niego będzie skutkowało ukaraniem drużyn
walkowerem.
Przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych ranking zostanie
udostępniony na stronie ŚlZTS.
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Informacji na temat zmian omówionych w pkt 1-3 udzielają
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŚLZTS – Dariusz Steuer – tel. 607442978
Biuro Śląskiego Związku Tenisa Stołowego – tel. 733 555 723 email:
biurio@slzts.pl
4. Rezygnacja z ubezpieczenia NNW
Tenisa Stołowego.

wykupionego przez Śląski Związek

Informujemy, że z uwagi na obowiązek zapewnienie ubezpieczenie przy wykupieniu
licencji przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz niekorzystne warunki umowy ze
strony ubezpieczyciela w sezonie 2018/2019 ŚLZTS zrezygnował z samodzielnego
wykupienia ubezpieczenia NNW. Kluby nie są zobowiązane do zapłaty wyżej
wymienionej składki na sezon 2018/2019.
Z uwagi na powyższy fakt informujemy kluby amatorskie oraz zawodników, że w
sezonie 2018/2019 konieczne będzie wykupienie licencji amatorskich w celu
uzyskania ubezpieczenia. W przypadku braku wspomnianej licencji ŚLZTS nie
odpowiada poniesiony uszczerbek na zdrowiu z tytułu NNW.
Informacji na temat zmian omówionych w pkt 4 udzielają:
W sprawach dot. amatorów i weteranów: Sebastian Krupa – tel. 501 340 717
W pozostałych sprawach: Biuro Śląskiego Związku Tenisa Stołowego – tel.
733 555 723 email: biurio@slzts.pl

Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
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