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Komunikat nr 10/2020/2021
Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
Zmiany terminu rozegrania zaległych spotkań II Ligi Mężczyzn , II Ligi Kobiet, Lig
niższych oraz ligi amatorskiej
W związku z przedłużeniem tzw. Narodowej Kwarantanny oraz decyzją Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego o przeprowadzeniu II Grand Prix Polski Seniorek
i Seniorów w dniach 19-21.02.2021 roku Zarząd ŚLZTS podjął decyzję o nierozgrywaniu
zaległych spotkań II Ligi Mężczyzn , II Ligi Kobiet, Lig niższych oraz ligi amatorskiej w
terminie do rozegrania I kolejki ligowej.
Przypominamy , że w świetle obowiązujących obostrzeń w rozgrywkach ligowych mogłaby
wziąć udział jedynie osoba która:
•

jest członkiem kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji
paraolimpijskiej,

•

uprawia sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, tj. uprawia sport w
taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na
to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową
istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie
przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca
(koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych
nie są uważane za wynagrodzenie)

•

uczestniczy we współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez
odpowiedni polski związek sportowy (ur. w 2000 i później),

•

pobiera stypendium sportowe wskazane w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie.

Z uwagi na fakt, że większość Seniorek i Seniorów zrzeszonych w ŚLZTS nie spełnia
podanych powyżej kryteriów, Zarząd ŚLZTS wyznacza nowy termin rozegrania zaległych
spotkań ligowych do dnia 21.02.2021r. Termin ten może ulec przesunięciu w przypadku
wydłużenia tzw. Narodowej kwarantanny. Proponowany termin rozegrania II rundy
rozgrywek ligowych wraz z terminarzami zostanie podany na stronie ŚLZTS.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem związku pod
adresem email biuro@slzts.pl lub numer telefonu 733 555 723.

PREZES ZARZĄDU
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego

(mgr inż. Robert Wielgosz)

