Gliwice, 10.08.2021 r.

Regulamin złotych Punktów wydawanych w wyniki we współzawodnictwie
sportowym
w kategoriach młodzieżowych

Art. 1. Forma i sposób dystrybucji złotych punktów.
1§ Złote punkty za współzawodnictwo sportowe wydawane są wyłącznie za wyniki sportowe
osiągnięte w kategoriach młodzieżowych, wyłącznie Klubom Sportowym zrzeszonym w
strukturach ŚlZTS w formie bonów na sprzęt sportowy realizowanych w punktach sprzedaży i
czasie wskazanym przez Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, chyba, że niniejszy
regulamin stanowi inaczej.
1a§ Złote punkty mogą również zostać wręczone młodzieżowym Medalistom Mistrzostw
Polski, zawodów z serii Pro Tour, World Tour oraz Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata
oraz za inne wybitne osiągnięcia sportowe. Decyzję w tej materii oraz wysokości
przyznanych nagród w sprzęcie sportowym podejmuje Zarząd ŚLZTS w formie uchwały.
2§ W przypadku opodatkowania nagród o których mowa w 1§ i 1a§

Klub sportowy lub

zawodnik otrzymuje nagrodę w kwocie brutto i jest zobowiązane do rozliczenia tego zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
Art. 2. Wysokość Nagród.
1§ O Wysokości puli nagród przeznaczonych na zakup bonów na złote punkty decyduje w
formie uchwały Zarząd Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, biorąc pod uwagę wysokość
otrzymanych w danym roku dotacji i subwencji, wysokość posiadanych środków własnych
oraz kierując się dobrem dyscypliny i chęcią jej rozwoju.
2§ Zarząd ŚLZTS w formie uchwały ustala liczbę nagrodzonych klubów, biorąc pod uwagę
wysokość otrzymanych w danym roku dotacji i subwencji, wysokość posiadanych środków
własnych związku oraz kierując się dobrem dyscypliny. Minimalna ilość nagrodzonych
Klubów sportowych to 10 . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dobro i rozwój
dyscypliny, względy słuszności lub zaistniałe okoliczności za tym przemawiają Zarząd
ŚLZTS (poprzez podjęcie dodatkowej uchwały) za szczególne osiągnięcia może dodatkowo

nagrodzić klub sportowy. Wysokość nagrody wraz z uzasadnieniem jej przyznania określa
stosowna uchwała.
3§ W treści uchwały Zarządu ŚlZTS podana jest przeliczona na walutę Rzeczpospolitej
Polskiej wartość jednego złotego punktu. Wysokość nagrody otrzymanej przez Kluby jest
równa wysokości punktów za rozgrywki zdobytych w sezonie w którym wypłacana jest
nagroda pomnożonych przez wartość złotego punktu przyjętą w danym sezonie rozgrywek
zgodnie z 1§ podaną w zaokrągleniu do wartości nominałów bonu.

Art. 3. Punktacja.
1§ Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o punktacji, należy przez to rozumieć punkty
zdobywane w ramach rywalizacji indywidualnej i drużynowej odbywającej się wyłącznie w
strukturach Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
2§ Zawodami Indywidualnymi zaliczającymi się do punktacji indywidualnej są wyłącznie:
Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne, Turnieje Grand Prix Polski, Eliminacje do
Indywidualnych Mistrzostw Polski (jeżeli w danym sezonie są punktowane), Indywidualne
Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa Województwa.
3§

Zawodami Drużynowymi zaliczającymi się do punktacji drużynowej są wyłącznie:

Międzywojewódzkie Eliminacje do Drużynowych Mistrzostw Polski (jeżeli w danym sezonie
są punktowane), Drużynowe Mistrzostwa Polski oraz Drużynowe Mistrzostwa Województwa.
Art. 4. Przydział Punktów
1§ Punkty za rywalizację w rozgrywkach drużynowych są przydzielane w ilości zgodnej z
Regulaminem Rozgrywek PZTS obowiązującym w danym sezonie. Klub otrzymuje punkty za
drużynę biorącą udział w rywalizacji, a przypadku rywalizowania w ramach drużyn
mieszanych (złożonych z zawodników z różnych klubów) otrzymuje punkty za udział w
rywalizacji poszczególnych zawodników reprezentujących jego organizację (klub).
2§

Punkty za rywalizację w rozgrywkach indywidualnych są przydzielane zgodnie z

Regulaminem Rozgrywek PZTS obowiązującym w danym sezonie za wyniki zawodników w
grze pojedynczej.
Punkty za rywalizację w kategorii skrzatek i skrzatów przydzielane są za wszystkie turnieje w
których brał udział zawodnik lub zawodniczka (3 turnieje wojewódzkie i indywidualne
mistrzostwa województwa).
Punkty za rywalizację indywidualną młodzieżówek i młodzieżowców przyznawane są za
wyniki w turniejach wojewódzkich jak i ogólnopolskich (bierze się pod uwagę 3 najlepsze
wyniki).

3§

W przypadku zdobycia przez zawodnika lub zawodniczkę medalu Indywidualnych

Mistrzostw Polski w grze podwójnej lub w grze mieszanej i zajęcia w tych konkurencjach
lokaty wyższej niż w grze pojedynczej zawodnik lub zawodniczka otrzymuje punkty jak za
zdobycie medalu w grze pojedynczej.
Np. Zawodnik Nowak (kategoria młodzik) zajął indywidualnie miejsce 9-16 premiowane
105 punktami, jednak zdobył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski w grze
podwójnej. W wyniku tego osiągnięcia zawodnik Nowak otrzymuje 145 złotych punktów,
które w grze indywidualnej są nagrodą za wywalczenie 3 miejsca (brązowego medalu).
4§ W przypadku zdobycia więcej niż jednego medalu Indywidualnych Mistrzostw Polski
zawodnik lub zawodniczka otrzymuje złote punkty w wysokości odpowiadającej medalowi i
miejscu o najwyższej wartości wraz z dodatkowymi punktami za każdy kolejny zdobyty
medal w wysokości 25% punktacji otrzymanej za najwyżej zdobytą lokatę.
Np. Zawodnik Nowak (Kadet) zajął w grze podwójnej pierwsze miejsce i jednocześnie zajął
trzecie miejsce w grze mieszanej i drugie miejsce w grze pojedynczej.
W wyniku takiego stanu rzeczy zawodnik Nowak Otrzymuje 230 Punktów jak za zajęcie
pierwszego miejsca w grze pojedynczej za zwycięstwo w grze podwójnej oraz 57 punktów za
medal (230 x 0,25 = 57) w grze pojedynczej i 57 punktów za medal w grze mieszanej – łącznie
344 złote punkty.
4a § Wysokość nagród przyznanych indywidualnie zawodnikom nie jest równowartością
zdobytych złotych punktów określoną w punktach 1§ - 4§

lecz jest corocznie określana

przez Zarząd ŚLZTS w formie uchwały.
5§ W przypadku osiągnięcia wybitnych wyników sportowych na turnieju rangi World Tour
lub Pro Tour lub Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata Zarząd Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego może nadać zawodnikowi dodatkowe złote punkty za wybitne osiągnięcie
sportowe, pod warunkiem złożenia przez władzę klubu, który reprezentuje pisemnego
wniosku i spełnienia warunku określonego w 6§.
6§ Za wybitne osiągnięcie sportowe uznaje się zajęcie miejsca nie niższego niż 8 w dowolnej
konkurencji (gra pojedyncza, podwójna, mieszana, drużynowa) w turnieju World Tour lub
Pro Tour, Mistrzostwach Europy oraz Mistrzostwach Świata.

Art. 5.Nagrody Indywidualne.

1§

Zawodnicy, którzy zajęli miejsca na podium Mistrzostw Polski lub ich osiągnięcia

sportowe można uznać za wybitne, mogą zostać dodatkowo indywidualnie nagrodzeni.
Wysokość nagród indywidualnych i przelicznik ich wypłacania ustala Zarząd ŚLZTS w

formie uchwały. Nagrodzenie zawodników w sposób indywidualny przez Zarząd ŚLZTS nie
jest obligatoryjne i ma charakter uznaniowy, jest również uzależnione od otrzymywanych
przez Związek dotacji i subwencji oraz ogólnej kondycji finansowej.
Art. 6. Wejście w życie.
1§ Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Art. 7. Interpretacja
1§ Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu ŚlZTS
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