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Komunikat nr 08/2020/2021
Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
w sprawie wprowadzenie Cyklu Otwartych Turniejów Wojewódzkich w
kategoriach młodzieżowych
W związku z przedłużeniem tzw. Narodowej Kwarantanny oraz decyzją Zarządu Polskiego
Związku Tenisa Stołowego o przeprowadzeniu w sezonie 2020/2021 wyłącznie 1 turnieju
Grand Prix Polski w kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet i junior; Zarząd ŚLZTS po
konsultacjach z Wydziałem Szkolenia ŚLZTS podjął decyzję o wprowadzeniu nowego cyklu
zawodów będących odpowiedzią na niewielką ilość startów zawodników w miesiącach od
stycznia do marca 2021r.
Wprowadzenie ograniczeń uniemożliwia prowadzenie rozgrywek ligowych i zmniejsza
znacząco ilość startów na wojewódzkich i ogólnopolskich imprezach, a tym samym stwarza
brak możliwości zdobycia ogrania w warunkach „zawodów sportowych” Zarząd ŚLZTS
zdecydował się na utworzeniu cyklu Otwartych Turniejów Wojewódzkich w kategoriach:
żak, młodzik , kadet i junior.
W ramach cyklu turniejów zawodnicy będą uczestniczyć w zawodach zaliczanych do
Współzawodnictwa Sportowego ŚLZTS (Złote Punkty), a Ci którzy zajmą miejsca na podium
otrzymają nagrody rzeczowe. Zawody będą przeprowadzone w formule tradycyjnych
Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych z zaznaczeniem, że mogą wziąć w nich udział
również zawodnicy mający limit na imprezach ogólnopolskich, co jeszcze bardziej wzbogaci
ich wartość szkoleniową.
W dniach 01-13.02.2021r. odbędą się cztery turnieje w kategoriach: żak, młodzik, kadet
i junior. W zależności od rozwoju sytuacji i przedłużenia obostrzeń mających na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby Covid-19 oraz decyzji PZTS możliwe jest

wydłużenie cyklu turniejów lub włączenie do niego nowych kategorii wiekowych. O
wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco wraz z rozwojem sytuacji
pandemicznej w kraju i regionie.
Jednocześnie zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przestrzeganie w czasie zawodów
reżimu sanitarnego panującego na halach sportowych. Informujemy również, że z dniem
07.02.2021r. obowiązuje rejestracja trenerów na zawody sportowe. Osoby, których dane
nie będą widniały na listach zgłoszeniowych nie zostaną wpuszczone na halę sportową.
Zdając sobie sprawę z trudności logistycznych, jaką decyzja ta powoduje, jesteśmy zmuszeni
prosić Państwa o jej przestrzeganie w celu zapewnienia dostępu do obiektów, na których
toczą się zawody Sportowe.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem związku pod
adresem email biuro@slzts.pl lub numer telefonu 733 555 723.

Zapraszamy do udziału w Otwartych Wojewódzkich Turniejach w
kategoriach młodzieżowych!
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