
REGULAMIN  WYDZIAŁU ROZGRYWEK 
ŚLĄSKIEGO ZWI ĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

 
§ 1 

  
1. Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek powołuje i odwołuje Zarząd Śląskiego Związku 

Tenisa Stołowego. 
2. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek organizuje i koordynuje działalność związaną  

z rozgrywkami drużynowymi i indywidualnymi w województwie i poza nim. 
3. Zakres kompetencji Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek 

a) Organizowanie i nadzorowanie – na podstawie z rocznego kalendarza imprez - rozgrywek 
drużynowych i indywidualnych w województwie i poza nim (GPP). 

b) Prowadzenie przydziału imprez sportowych i opiniowanie ich realizacji.  
4. Zakres obowiązków Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek  

a) Przygotowuje terminarze rozgrywek drużynowych i prowadzi bieżącą weryfikację 
rozgrywek w województwie. 

b) Przygotowuje i uaktualnia rankingi indywidualne zawodniczek i zawodników ŚlZTS. 
c) Rozpatruje protesty i odwołania, związane z rozgrywkami drużynowymi i indywidualnymi. 
d) Śledzi na bieżąco – na podstawie list klasyfikacyjnych – aktualność, posiadanych przez 

zawodników licencji sportowych. 
e)  

5. Do kompetencji i zadań Wydziału Rozgrywek (Przewodniczącego) należą w szczególności:  
a) sprawowanie nadzoru nad realizacją i przestrzeganiem przepisów Regulaminu Rozgrywek 
ŚlZTS, Regulaminu nadawania i pozbawiania licencji zawodnika,  licencji klubowej i 
licencji trenera, Regulaminu zmiany barw klubowych oraz Regulaminem rozgrywek 
weteranów; 

b) sprawowanie nadzoru nad rozgrywkami indywidualnymi i drużynowymi wymienionymi w 
Regulaminie Rozgrywek ŚlZTS organizowanymi przez ŚlZTS;  

c) współpraca z wydziałami rozgrywek wojewódzkich związków tenisa stołowego; 
d) weryfikacja, opracowanie wyników i komunikatów końcowych rozgrywek indywidualnych i 

drużynowych województwa śląskiego;  
e) przyjmowanie i opiniowanie zgłoszeń na organizację turniejów w celu przedstawienia 

stanowiska do decyzji Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego; 
f) rozpatrywanie protestów i odwołań uczestników rozgrywek indywidualnych i drużynowych;  
g) podejmowanie decyzji o zmianach terminów rozgrywek drużynowych;  
h) prowadzenie rejestru zawodniczek i zawodników ukaranych za niesportowe zachowanie;  
i) podejmowanie decyzji dotyczących kar finansowych i opłatach regulaminowych oraz ich 

egzekwowanie;  
j) opracowanie wyników współzawodnictwa sportowego Śląskiego Związku Tenisa 

Stołowego do prezentacji podczas Zwyczajnego Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia 
Delegatów Śląskiego Związku Tenisa Stołowego;  

k)  opracowanie kalendarza rozgrywek drużynowych wszystkich lig oraz rozgrywek 
indywidualnych, uwzględniających turniej i zawody ogólnopolskie i międzynarodowe;  

l) w kwestiach spornych interpretacja przepisów Regulaminu Rozgrywek ŚlZTS; 
m) opracowywanie pod nadzorem Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego projektów 

Regulaminów rozgrywek ŚlZTS na dany sezon. 
 

§ 2 
1. Przewodniczący może dobrać sobie współpracowników,  
2. W przypadku powołania Wydział Rozgrywek, Wydział obraduje w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na kwartał.  
3. Sprawy organizacyjne związane z odbywaniem posiedzeń Wydziału Rozgrywek zapewnia biuro 
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.  



4. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek na tydzień przed posiedzeniem przesyła poszczególnym 
członkom Wydziału Rozgrywek drogą e-mailową porządek posiedzenia i niezbędne materiały.  

5. W posiedzeniach Wydziału Rozgrywek mogą uczestniczyć zaproszeni goście.  
6. Przewodniczący Wydziału Rozgrywek obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem posiedzenia. 
7. Przewodniczący obrad udziela głosu poszczególnym członkom Wydziału Rozgrywek oraz 

zaproszonym gościom.  
8. Każdy członek Wydziału Rozgrywek ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie lub zmianę 

porządku obrad.  
9. Prawo udziału w głosowaniu mają tylko członkowie Wydziału Rozgrywek. 
10. Uchwały Wydziału Rozgrywek zapadają podczas posiedzeń w głosowaniu jawnym zwykłą  

większością głosów.  
11. Wszystkie głosowania są jawne.  
12. W przypadku gdy zwołanie posiedzenia Wydziału Rozgrywek z przyczyn obiektywnych jest 

niemożliwe, Wydziału Rozgrywek może podjąć uchwałę bez zwoływania posiedzenia pod 
warunkiem, że wszyscy członkowie Wydziału Rozgrywek wyrażą na to zgodę, albo wszyscy 
członkowie Wydziału Rozgrywek jednomyślnie podejmą uchwałę poza posiedzeniem. W takim 
przypadku Przewodniczący Wydziału Rozgrywek zbiera przekazane droga mailową głosy od 
wszystkich członków Wydziału Rozgrywek i sporządza stosowny protokół.  

13. Z posiedzenia Wydziału Rozgrywek sporządzany jest protokół podpisywany przez 
Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek.  

 
§ 3 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu 
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego oraz inne przepisy Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.  

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu, Wydział 
Rozgrywek zobowiązany jest do wystąpienia do Zarządu Polskiego Związku Tenisa  Stołowego 
z wnioskiem o dokonanie stosownej interpretacji niniejszego Regulaminu.  

3. Regulamin Wydziału Rozgrywek został przyjęty przez Zarząd Śląskiego Związku Tenisa 
Stołowego w dniu  


