Gliwice, 08.04.2021 r.

Komunikat nr 17/2020/2021
Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
W sprawie przedstawienia możliwych scenariuszy zakończenia rozgrywek
ligowych oraz indywidualnych w kontekście obecnej sytuacji sanitarnoepidemiologicznej i obowiązującego porządku prawnego
Z uwagi na przedłużenie w dniu 07.04.2021r. obostrzeń do dnia 18.04.2021r mających na
celu

ograniczenie

rozprzestrzenia

choroby

Covid-19,

zakazujących

prowadzenia

współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży oraz zakazujących prowadzenia rozgrywek
innych niż zawodowe, o czym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r.
zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania zawieszone zostało rozgrywanie zawodów
indywidualnych oraz rozgrywek ligowych Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w
kategoriach seniorskich i młodzieżowych.
Do odwołania zakazane jest prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych.
W odpowiedzi na liczne interpelacje klubów, na specjalnym, zdalnym posiedzeniu Zarząd
ŚLZTS dokonał analizy możliwych scenariuszy zakończenia rozgrywek ligowych i
indywidualnych w sezonie 2020/2021r.
Po przeanalizowaniu aspektów prawnych i terminarza rozgrywek Zarząd ŚLZTS informuje,
że w grę wchodzą 2 alternatywne scenariusze zakończenia rozgrywek ligowych:
1) W przypadku przedłużenia obowiązujących obostrzeń w dniu 18.04.2021r. lub
umożliwienia kontynuowania rozgrywek wyłącznie w ramach współzawodnictwa

sportowego dzieci i młodzieży, Rozgrywki Ligowe zostaną zakończone na pierwszej
rundzie i rozegrane zostaną wyłącznie spotkania barażowe.
2) W przypadku zniesienia obostrzeń w dniu 18.04.2021r. umożliwiających rywalizację
w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych nie będących
sportowcami zawodowymi, rozgrywki ligowe będą kontynuowane, a nowy kalendarz
zostanie podany do wiadomości na stronie ŚLZTS niezwłocznie po zniesieniu
obostrzeń.
Zarząd ŚLZTS informuje również, że rozgrywki indywidualne będą kontynuowane
niezwłocznie po zniesieniu obostrzeń mających na celu rozprzestrzenianie się choroby Covid19. Decyzja o reaktywacji zawodów wraz z aktualizacją kalendarza rozgrywek zostanie
podana w osobnym komunikacie niezwłocznie po zniesieniu w/w obostrzeń oraz
opublikowaniu informacji oraz kalendarza rozgrywek na stronie Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem ŚLZTS pod
adresem email biuro@slzts.pl lub pod numerem telefonu 733 555 723.
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