
 

UCHWAŁA Nr 15/PZ/2017 

PREZYDIUM ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 15 maja 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia zasad pokrywania części kosztów pobytu i wyżywienia 

zawodniczek, zawodników i trenerów podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

 

Działając na podstawie § 24 pkt 9 ust. a) i § 25 pkt 1 ust. d) Statutu Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego oraz Regulaminu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, Prezydium 
Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej treści: 

§ 1 

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia zasad pokrywania części kosztów pobytu i wyżywienia zawodniczek, zawodników i 
trenerów podczas Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów w 
ramach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Lubuskie 2017, które 
odbędą się w dniach 18-21 maja 2017 roku w Drzonkowie (5 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących 
się): 

1. zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej, Komitet 
Organizacyjny XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych 
Lubuskie 2017 opłaca pobyt i wyżywienie 128 zawodniczek i zawodników, a także 45 
trenerów przez 3 dni (19-21 maja 2017 roku) oraz 20 sędziów i 2 przedstawicieli 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego przez 4 dni (18-21 maja 2017 roku), 

2. organizator obciąży Polski Związek Tenisa Stołowego kosztami za pobyt i wyżywienie nie 
wymienionych w pkt 1 uczestników zawodów, na które złożą się: 

 koszt pobytu i wyżywienia wszystkich zawodniczek i zawodników oraz trenerów w dniu 
18 maja 2017 roku, 

 koszt pobytu i wyżywienia nie uczestniczących w zawodach zawodniczek i zawodników 
oraz trenerów w dniach 19-21 maja 2017 roku, 

 koszt pobytu i wyżywienia trenerów oraz osób towarzyszących ponad limit - określony w 
Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej - wyznaczony dla 
danego województwa dniach 19-21 maja 2017 roku 

3. następnie Polski Związek Tenisa Stołowego obciąży odpowiednie kluby sportowe lub 
Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe kosztami pobytu i wyżywienia 
wymienionymi w pkt 2. 

 

§ 2 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. 

 


