Gliwice 21.08.2018r.

Komunikat Organizacyjny nr 11/2018/2019

Wydział spraw sędziowskich ŚlZTS w Gliwicach informuje, że szkolenia sędziowskie odbędą
się w następujących terminach:
28.08.2018r. (wtorek), godz. 17
Podstawowa nr 1 ),
•

00

, Chybie, ul. Bielska 80 – SP nr 1 (około 200 m od hali

dla sędziów z rejonu Bielska-Białej, Żywca

30.08.2018r. (czwartek) , godz. 17
MOSiR (I piętro sala fitness)
•

, Sosnowiec , ul. Legionów Polskich.21 (Szkoła

dla sędziów z rejonu Sosnowca, Katowic, Mysłowic, Gliwic

29.08. 2018r. (środa) , godz. 17
RKS Cukrownik Chybie),
•

00

00

, Łaziska Górne, ul. Ogrodowa 50 – Hala Sportowa

dla sędziów z rejonu Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, Mikołów

Wysokość opłaty licencyjnej na sezon 2018/2019 wynosi 30 zł . Płatność dokonywana jest
formie gotówkowej bezpośrednio na szkoleniu.
Sędziowie, którzy w wymienionych terminach dla danego rejonu nie mogą przybyć na
szkolenie, mogą uczestniczyć w szkoleniach w innym rejonie lub w terminie dodatkowym.
Na szkolenie należy przynieść wypełnioną ankietę sędziego tenisa stołowego, (aktualną ankietę
można pobrać na stronie ŚlZTS w zakładce druki).
Brak ukończonego szkolenia i nie złożenie wypełnionej ankiety sędziego tenisa stołowego
jest równoznaczne z wyłączeniem uprawnienia do sędziowania spotkań w sezonie
2018/2019.
Wydział Rozgrywek ŚlZTS informuje, że turnieje WTK, Mistrzostwa Śląska oraz inne turnieje
organizowane przez ŚlZTS (nie dotyczy turniejów weteranów i amatorów) mogą być
prowadzone za pomocą systemu elektronicznego. Konsultacje w przedmiocie przeszkolenia
i pracy w elektronicznym systemie prowadzenia turnieju poprowadzi Dariusz Steuer,

który pozostanie do Państwa dyspozycji w dniu 03.09.2018r. (poniedziałek) w biurze
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w Gliwicach, przy ul. Partyzantów 25 w godzinach
pracy biura (12 00 -16 00).
Szczegółowych informacji na temat szkoleń sędziowskich udziela Przewodniczący Wydziału
Sędziowskiego Stefan Kostur – tel. 503 656 028
Szczegółowych informacji na temat konsultacji w przedmiocie przeszkolenia i pracy w
elektronicznym systemie prowadzenia turnieju udziela Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Dariusz Steuer – tel. 607 442 978
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