21. POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
20 września 2019 roku, godz. 11:00, Warszawa
Protokół
1. Otwarcie posiedzenia.
Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szacher przywitał obecnych na sali członków Zarządu
oraz zaproszonych gości, otwierając tym samym 21. Posiedzenie Zarządu PZTS.
2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 21. posiedzenie
Zarządu PZTS.
Prezes Zarządu - Dariusz Szumacher, potwierdził ważność obrad, na sali obecnych
8 członków Zarządu PZTS.
Na przewodniczącego 21. Posiedzenie Zarządu PZTS zaproponowano pana Dariusza
Szumachera. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej propozycji, wybierając tym samym
Prezesa na przewodniczącego obrad.
Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Zaprezentowano porządek obrad uprzednio przesłany do Członków Zarządu.
W związku z brakiem uwag, zachowaną następujące brzmienie:
I.

Otwarcie posiedzenia.

II. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 21. posiedzenie Zarządu
PZTS.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokołu z 20. posiedzenia Zarządu PZTS.
V. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS
oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 6 lipca 2019 roku.
Decyzje prezesa:
•

23/PR/2019 – w sprawie ustalenia zasad zwrot kosztów przejazdu TAXI dla
trenerów kadr narodowych,

•

24/PR/2019 – w sprawie przyznania odznaczeń związkowych dla działaczy z
Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
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VI. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:
6.07 – 19.09.2019 r.
VII. Omówienie wniosków podjętych na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
VIII.

Struktura Organizacyjna PZTS – omówienie oraz podjęcie uchwały w sprawie

jej zatwierdzenia.
IX. Omówienie spraw organizacyjnych pracy biura i ciał doradczych:
• Wydział Rozgrywek,
• Kolegium Sędziów,
• Rada Weteranów,
• Jerzy Grycan.
X. Wnioski Kolegium Sędziów:
• Nominacje na sędziego związkowego,
• Nominacje na sędziego państwowego,
• Ekwiwalent sędziowski,
• Drugi sędzia w meczach Superligi mężczyzn.
XI. Informacja na temat stanu przygotowań do ME2020.
XII. Bieżąca sytuacja finansowa związku.
XIII.

Nagrody dla zawodników oraz trenerów za wyniki osiągnięte podczas:

• Mistrzostw Europy U-21,
• Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów,
• Drużynowych Mistrzostw Europy.
XIV.

Plan Delegacji Zarządu PZTS na turnieje do końca 2019 roku.

XV. Shihao Wei – KS AZS AWFiS Gdańsk.
XVI.

Przestrzeganie regulaminu przez kluby Ekstraklasy i Superligi.

XVII.

Sprawy różne:

•

Wnioski o odznaczenia:
o Mariusz Gosek – ŚOZTS,
o Marek Frączek – Podkarpacie,
o Tadeusz Chrzan – Podkarpacie,

•

eWinner – prośba o wykorzystanie wyników sportowych,

•

PWZTS – prośba ws. GPP Weteranów,

•

Prośba o zmianę terminu 2 GPP Młodzików,

•

OZTS – prośba o wyposażenie w sprzęt sportowy,

•

Weterani – prośba o przywrócenie starego RR,

•

AUKS Trefl Zamość – prośba o umorzenie opłaty za przejęcie miejsca w lidze.
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XVIII. Zamknięcie zgromadzenia.
Zarząd PZTS jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.
4. Przyjęcie protokołu z 20. posiedzenia Zarządu PZTS.
Prowadzący obrady zapytał, czy ktoś z obecnych na sali zgłasza uwagi do protokołu.
Wobec braku uwag, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 402/Z/2019 w sprawie przejęcia
protokołu z 20. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS
oraz Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 6 lipca 2019 roku.
W omawianym okresie Prezydium PZTS nie podjęło żadnej uchwały.
Decyzje prezesa:
•

23/PR/2019 – w sprawie ustalenia zasad zwrot kosztów przejazdu TAXI dla
trenerów kadr narodowych,

W związku z nadużywaniem tego środka transportu przez młodych trenerów oraz
brakiem możliwości rozliczenia przejazdów w MSiT, Prezes Zarządu podjął decyzję
o koniczności każdego takiego przejazdu konsultowania z Prezesem bądź V-ce Prezesem ds.
Sportowych.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 403/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu nr 23/PR/2019 – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
•

24/PR/2019 – w sprawie przyznania odznaczeń związkowych dla działaczy
z Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.

Jeszcze przed poprzednim posiedzeniem Zarządu PZTS, do Związku wpłynęła prośba o
odznaczenia dla następujących działaczy z Kujawsko-Pomorskiego:
1. Złota Odznaka PZTS za zasługi dla Polskiego Tenisa Stołowego:
o Franciszek Dulkowski,
o Henryk Glura,
o Krzysztof Młotkowski,
o Radosław Olszewski,
o Roman Cywiński,
o Szymon Malicki,
2. Srebrna Odznaka PZTS za zasługi dla Polskiego Tenisa Stołowego:
o Tomasz Grobelski,
o Michał Gutkowski,
o Łukasz Lemański,
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o Adam Łęchota,
o Marcin Lica,
o Sylwia Podufalska,
o Kamila Kłos,
o Kamila Dorau,
o Agnieszka Sitarska,
Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych wniosek został wówczas odrzucony.
Po nadesłaniu poprawnie wypełnionych wniosków, Prezes Zarządu zadecydował
o przyznaniu odznaczeń. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 404/Z/2019 w sprawie
zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu nr 24/PR/2019 – uchwałę podjęto 8 – 0 – 0.
6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:
6.07 – 19.09.2019 r.
Na forum Zarządu zaprezentowano uchwały podjęte w trybie obiegowym, pomiędzy
20. a 21. Posiedzeniem Zarządu PZTS:
391/Z/2019 w sprawie wyłonienia organizatorów zawodów w sezonie 2019/2020.
392/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego na sezon 2019/2020
393/Z/2019 w sprawie wyłonienia organizatorów zawodów w kat. Weteran w sezonie
2019/2020.
394/Z/2019 w sprawie podziału środków przyznanych w ramach „Programu
dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań
z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych
ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem
jednostek samorządu terytorialnego”,
395/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia składu KN Juniorek na II półrocze 2019 roku,
396/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia składu KN Juniorów na II półrocze 2019 roku,
397/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia składu KN U-21 Kobiet na II półrocze 2019 roku,
398/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia składu KN U-21 Mężczyzn na II półrocze 2019
roku,
399/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia składu OSSM Gdańsk na II półrocze 2019 roku,
400/Z/2019 w sprawie zatwierdzenia składu OSSM Drzonków na II półrocze 2019
roku,
401/Z/2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego na sezon 2019/2020– usunięcie punktu 10.3.6.2.3. oraz edycja
punktu 10.5.1.4.
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Przy okazji omawiania tego punku, na forum Zarządu przedstawiono propozycję Pana
Artura Domańskiego odnośnie stworzenia terminarza oraz harmonogramu pracy Zarządu.
Takie rozwiązanie znacznie ułatwił pracę Zarządu oraz pomoże znacznie wcześniej wskazać
termin najbliższego posiedzenia.
Pan Tadeusz Nowak zauważył, iż na ostatnim zarządzie zapadła propozycje, by kolejne
posiedzenie odbyło się w Gdańsku. Po dyskusji zapadła decyzja, że 26 październik 2019
roku, Zarząd zbierze się w Centrum Szkolenia PZTS.
7. Omówienie wniosków podjętych na Sprawozdawczym Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Wnioski dotyczyły :
1. Weryfikacji wyników Młodzieżowych Mistrzostw Polski (Krosno -2019 r.).
Do MSiT przesłano tabelki, które były zgodne z Regulaminem Rozgrywek, ale nie
były zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami. Punkty przyznano drużynom
i zawodnikom, którzy nie wystartowali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
Zarząd PZTS podjął decyzję, że doprecyzuję w tym zakresie Regulamin Rozgrywek
na następny sezon.
2. Rozwinięcia podziału współzawodnictwa sportowego PZTS o dodatkowe tabele.
Omówiono. W trakcie sezonu zmiany nie będą już wprowadzone. Zostaną
rozważone podczas prac nad nowym Regulaminem Rozgrywek.
3. Doprowadzenie do ostateczności zapisu statutowego dotyczącego przyznawania
Honorowego Członka PZTS do końca 2019 r.
Zarząd PZTS nie ma uprawnień do wprowadzania zmian w statucie PZTS. Ponadto,
na 19. posiedzeniu Zarządu podjęto już uchwałę w sprawie przyjęcia ww. godności.
Aktualnie odznaka jest na etapie sporządzenia projektu.
4. Obowiązkowemu składaniu oświadczeń przez kluby do PZTS o niezaleganiu
finansowym w stosunku do zawodniczek (Ekstraklasa) i zawodników (Superliga)
do 30 czerwca każdego roku.
Wprowadzono obowiązek składania oświadczeń spójny z terminem zgłoszeń
do rozgrywek ligowych.
5. Zmiany podziału środków finansowych (za licencje) z 50% (PZTS)/50% (Związki
okręgowe) na 45% (PZTS)/55% (Związki okręgowe).
Mało precyzyjny zapis, obecnie PZTS przekazuję do WZTSów:
• 50% kwoty pozyskanej z tytułu licencji klubu,
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• 60% kwoty pozyskanej z tytułu licencji zawodnika, pomniejszonej o koszty
ubezpieczenia.
Wprowadzenie zaproponowanej zmiany może okazać się niekorzystne dla związków
okręgowych.
6. Zamieszczaniu na stronie PZTS nazwisk trenerów kadr wszystkich kategorii
wiekowych.
Omówiono.
7. Pozostawienia rankingu w I lidze państwowej kobiet i mężczyzn.
Rankingi pozostawiono w rozgrywkach kobiet. U mężczyzn zrezygnowano z nich.
8. Rozgrywania turnieju pocieszenia o miejsce 9 na IMP w kategoriach młodzieżowych.
Omówiono. W trakcie sezonu zmiany nie będą już wprowadzone. Zostaną
rozważone podczas prac nad nowym Regulaminem Rozgrywek.
9. Zmiany zapisu p.5.6.1 Regulaminu Rozgrywek PZTS: Za wyszkolenie zawodnika lub
zawodniczki (do kategorii młodzieżowca włącznie) zmieniający przynależność
klubową przysługuje każdemu klubowi ekwiwalent za wyszkolenie , którego wysokość ,
zależne od miejsca zawodniczek lub zawodnika w odpowiednim rankingu oraz
od okresu szkolenia zawodniczki i zawodnika w klubie, z którego odchodzi określa
tabela opłat rankingowych.
Omówiono. W trakcie sezonu zmiany nie będą już wprowadzone. Zostaną
rozważone podczas prac nad nowym Regulaminem Rozgrywek.
10. Regulamin rozgrywek PZTS zatwierdzać każdorazowo do 31 marca każdego roku.
Omówiono. Pan Grzegorz Kielar zaproponował, by zwołać posiedzenie Zarządu,
które zostanie w całości poświęcone pracy nad Regulaminem Rozgrywek na nowy
sezon.
11. Kalendarz rozgrywek PZTS zatwierdzać każdorazowo do 31 marca każdego roku.
Omówiono. Ze względu na powstające jeszcze wówczas kalendarze zawodów
międzynarodowych, punkt trudny w realizacji.
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8. Struktura Organizacyjna PZTS – omówienie oraz podjęcie uchwały w sprawie
jej zatwierdzenia
Przedstawiono aktualną strukturę organizacyjna PZTS. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
poddano analizie poziom zależności pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Zarząd
zadecydował o następujących zmianach:
a) Zadecydowano o pozostawieniu funkcji dyrektora biura, jednakże biuro związku ma
podlegać Prezesowi,
b) Aktualizacja

nazewnictwa,

w

związku

ze

zmianami

osobowymi

oraz

stanowiskowymi, w CS PZTS, dyrektora należy zmienić na koordynatora,
c) Centrum Szkolenia ma podlegać pod Wiceprezesa ds. Sportowych oraz Dyrektora
Sportowego,
d) Komisje, które nie funkcjonują są do usunięcia, zastąpią je odpowiedni pełnomocnicy.
Decyzją Zarządy, głosowanie nad nowa strukturą organizacyjną zostało odłożone
w czasie, aż do momentu zaopiniowania jej przez Radcę Prawnego PZTS.
9. Omówienie spraw organizacyjnych pracy biura i ciał doradczych:
• Wydział Rozgrywek
Wraz z końcem sezonu 2018/2019, zakończyły się umowy z członkami Wydziału
Rozgrywek. Zarząd PZTS podjął decyzję o przedłużeniu ich na kolejny sezon.
• Kolegium Sędziów
Pan Grzegorz Kielar rozmawiał z sędziami na temat reform w środowisku sędziowskim.
Od pewnego czasu można zauważyć, że młodzi sędziowie nie sędziują ważniejszych
spotkaniach co negatywnie wpływa na zdobywane przez nich doświadczenie.
Prezes Zarządu zauważył, iż należy przeprowadzać więcej szkoleń dla sędziów, również
takich przygotowujących do egzaminu. Podkreślił, że koszty szkolenia, które odbyło się 15
września na Stadionie Narodowym są nie współmiernie niskie do wiedzy, jaką sędziowie
otrzymali. Pan Piotr Anchim zauważył, iż dochodzi do kuriozalnych sytuacji, kiedy to sędzia
sędziujący mecz Superligi nie zna przepisów.
• Rada Weteranów
Pojawiają się dwie funkcjonujące Rady Weteranów, przedstawiające nie do końca
spójne stanowisko w poszczególnych kwestiach. Propozycją Zarządu, na stronie PZTS
zamieszczono komunikat z prośbą o wyłonienie na najbliższym GPP 5-osobowej grupy
do kontaktu z Zarządem PZTS.
• Jerzy Grycan
Pan Jerzy Grycan został powołany do monitorowania dwóch projektów „Pingpongowych
marzeń z PSE” oraz Ośrodków PROTS. Kontrowersje wśród klubów uczestniczących

7

w pierwszym programie wzbudziły ubiegłoroczne dzienniczki. Od tego roku wprowadzono
nowy system – ProTreinUp, który ma zastąpić dzienniczki prowadzone przez trenerów. Jest
to program z powodzeniem używany do monitoringu treningów oraz postępów
zawodników. Wykorzystują go już inne związki sportowe, w tym m.in. PZKosz czy ZPRP.
10. Wnioski Kolegium Sędziów:
• Nominacje na sędziego związkowego
Na forum Zarządu przedstawiono listę sędziów, którzy otrzymali nominację na sędziego
związkowego:
1.

JANOWSKI Artur

2.

KUTROWSKI Paweł

3.

MAZUREK Paweł

4.

RYLEWICZ Mirosław

5.

WOLNICKI Marcin

6.

ŻĄDŁO Izabela

7.

DĄBROWSKI Jarosław

8.

KOZANOWSKI Jacek

9.

KOZANOWSKI Mateusz

10.

OSIŃSKA Karolina

11.

OSIŃSKA Katarzyna

12.

KLEJNO Marcin

13.

MINDA Michał

14.

NOWAK Marta

15.

GROMEK Marta

16.

WAJDA Włodzimierz

Po zapoznaniu się z nią, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 405/Z/2019 w sprawie
zatwierdzenia nominacji na sędziego związkowego– uchwałę podjęto 7-0-0.
• Nominacje na sędziego państwowego
Na forum Zarządu przedstawiono listę sędziów, którzy otrzymali nominację na sędziego
państwowego:
1.

SZWOCHERT Bogusław

2.

KOŁODZIEJ Andrzej

3.

OSIŃSKI Zbigniew

4.

ROZNER Izabela

5.

ZAŁĘSKI Sławomir

6.

RESPONDOWSKI Jan

7.

KĄSEK Tomasz
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8.

WOREK Marek

9.

KULAWIAK Bartłomiej

10.

WOJTAŚ Jan

Po zapoznaniu się z nią, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 406/Z/2019 w sprawie
zatwierdzenia nominacji na sędziego państwowego – uchwałę podjęto 7-0-0.
• Ekwiwalent sędziowski
Zapoznano się z propozycją nowych stawek dla sędziów, sędziujących mecze 1 ligi:
- sędzia główny 150,00 (brutto)
- sędzia liczący 130,00 (brutto)
Zarząd postanowił wprowadzić również ograniczenia w delegowaniu dla sędziów do
150 km od miejsca rozgrywania meczu.
• Drugi sędzia w meczach Superligi mężczyzn
Przewodniczący Kolegium Sędziów zaproponował, by celem podwyższenia poziomu
sędziowania, dbania o wizerunek oraz coraz lepszy odbiór widowiska, jakim jest
niewątpliwie mecz Superligi, wprowadzono "sędziego asystenta" do kortu, który wesprze
w pracy sędziego głównego. Ponadto, dodatkowy sędzia znacznie zmniejszy ryzyko
popełnienia błędu przez Sędziego Głównego.
Zarząd PZTS przychylił się pozytywnie do tej prośby. W toku rozmowy zapadła
propozycja, by sędzia asystent był sędzią okręgowym, którego wyznaczy wojewódzkie
kolegium sędziów. Ekwiwalent dla sędziego asystenta wynosi 100,00 zł (brutto) i wypłaca
je gospodarz meczu. Zaproponowane zmiany mają obowiązywać od II rundy.
Ponadto, na forum Zarządu zapadła propozycja, by sędzia główny w meczach
Ekstraklasy, Superligi oraz 1 ligi kobiet i mężczyzn, w przeciągu 30 minut od zakończenia
meczu wprowadzał wyniki do systemu. Nad prawidłowością wprowadzania wyników oraz
przestrzegania wyznaczonego czasu ma czuwać WR. W sytuacji gdy sędziowie nie będą
należycie wywiązywać się ze swojego obowiązku, Zarząd PZTS będzie wnioskować o nie
delegowania sędziego na kolejne mecze.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 407/Z/2019 w sprawie
1.

zatwierdzenia stawek sędziowskich dla sędziów w meczach 1 ligi kobiet
i mężczyzn w kwotach: sędzia główny 150,00 (brutto), sędzia liczący 130,00
(brutto), wraz z ograniczeniem w delegowaniu do 150 km od miejsca
rozgrywania meczu,

2. delegowania do meczy Superligi sędziego asystenta (z uprawnieniami sędziego
okręgowego) przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów oraz uposażenie go
w tradycyjny liczman; wynagrodzenie sędziego asystenta w kwocie 100,00
(brutto), wypłaca gospodarz meczu,
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3. Sędzia Główny w meczach Ekstraklasy, Superligi oraz pierwszej ligi kobiet
i mężczyzn wprowadza szczegółowe wyniki meczy do 30 minut po zakończeniu
spotkania,
Wprowadzone zmiany mają obowiązywać od II kolejki.
– uchwałę podjęto 7-0-0.
11. Informacja na temat stanu przygotowań do ME2020.
Na początku września odbył się kongres w Nantes, gdzie przedstawiciele PZTS, w osobie
Prezesa Zarządu – Dariusza Szumacher oraz Marcina Freja, zaprezentowali delegatom
aktualne logo – nawiązujące do polskich tradycji ludowych i tenisa stołowego oraz hit
mistrzostw, do którego właśnie trwają prace nad teledyskiem.
Aktualnie trwają negocjacje z potencjalnymi sponsorami oraz urzędami, jednakże na
konkrety trzeba czekać o nowego roku.
Związek zapłacił już zaliczkę za hotele oraz COS Torwar.
12. Bieżąca sytuacja finansowa związku.
Omówiono sytuację finansową związku.
Aktualnie trwają negocjacje z ENERGĄ, z którą poprzednia umowa sponsorska
zakończyła się. W ostatnim czasie udało się pozyskać Pocztę Polską jako partnera Związku.
13. Nagrody dla zawodników oraz trenerów za wyniki osiągnięte podczas:
• Mistrzostw Europy U-21,
• Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów,
• Drużynowych Mistrzostw Europy.
Omówiono powyższy punkt.
Sprawę skierowano do głosowania obiegowego.
14. Plan Delegacji Zarządu PZTS na turnieje do końca 2019 roku.
Przedstawiono plan delegacji Zarządu na wyjazdy tupu GPP oraz MP sporządzony przez
Wiceprezesa ds. Organizacyjnych. Kamil Dziukiewicza.
Zarząd jednogłośnie stwierdził, iż na tego typu wydarzeniach każdorazowo powinien
być przedstawiciel Związku.
15. Shihao Wei – KS AZS AWFiS Gdańsk.
Obecny na sali Radca Prawny, Pan Konrad Buczyło, zapoznał Zarząd ze sprawą.
Aktualnie trafiła ona do Komisji Dyscyplinarnej. W związku z toczącym się postępowaniem
wobec Shihao Wei, praca komisji jest spowolniona.
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16. Przestrzeganie regulaminu przez kluby Ekstraklasy i Superligi.
Na forum Zarządu obejrzano skrótowo transmisje z kilku meczy Ekstraklasy oraz
Superligi.
Polityka Związku jest skierowana na profesjonalizację rozgrywek na najwyższym
szczeblu. Niestety nie wszystkie kluby należycie wywiązują się z nałożonych na nie
obowiązków. Transmisje internetowe części meczy są niskiej jakości, kamera jest źle
ustawiona, w oddali słychać rozmowy kibiców. Materiały promocyjne również nie zawsze
spełniają powszechnie przyjęte standardy.
17. Sprawy różne:
•

Wnioski o odznaczenia:
o Mariusz Gosek – ŚOZTS,
o Marek Frączek – Podkarpacie,
o Tadeusz Chrzan – Podkarpacie,

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 408/Z/2019 w sprawie przyznania odznaczeń
związkowych powyższym osobom – uchwałę podjęto 6-0-0.
•

eWinner – prośba o wykorzystanie wyników sportowych,

Zarząd po zapoznaniu się z przesłanymi materiałami, podjął uchwałę nr 409/Z/2019
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wyników sportowych na najbliższy sezon –
uchwałę podjęto 7-0-0.
•

PWZTS – prośba ws. GPP Weteranów,

Przeanalizowano ponownie zgłoszenia konkursowe na organizację GPP przesłane
do Związku.
W tym momencie kalendarz jest już ustalony, organizatorzy w znacznej mierze
pozyskali sponsorów na organizowany zawody. Odebranie komuś prawa organizacji jest już
praktycznie niemożliwe.
•

Prośba o zmianę terminu 2 GPP Młodzików,

Do związku wpłynęła prośba Pana Artura Domańskiego w sprawie zmiany terminu 2
GPP Młodzików.
Po zapoznaniu się ze sprawą, Zarząd postanowił odłożyć sprawę w czasie.
•

OZTS – prośba o wyposażenie w sprzęt sportowy,

Do biura Związku wpłynęła prośba o pomoc w uposażeniu Opolskiego Związku Tenisa
Stołowego w sprzęt sportowy, w tym stoły do tenisa stołowego.
Po zapoznaniu się z prośbą Pani Prezes OZTS, Zarząd PZTS podjął decyzję o odrzuceniu
wniosku.
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•

Weterani – prośba o przywrócenie starego RR,

Do biura Związku wpłynęło około 50 pism z prośbą o przywrócenie starego Regulaminu
Rozgrywek dla Weteranów oraz przywrócenie turnieju pocieszenia.
Po omówieniu tematu, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 410/Z/2019 w sprawie
natychmiastowego przywrócenia Regulaminu Rozgrywek dla kat. Weteran z sezonu
2018/2019 – uchwałę podjęto 6-0-1.
•

AUKS Trefl Zamość – prośba o umorzenie opłaty za przejęcie miejsca w
lidze.

Na forum Zarządu sprawę przedstawił wiceprezes ds. organizacyjnych, Pan Kamil
Dziukiewicz. Po śmierci pana Maculskiego, Krośnieński Klub Tenisa Stołowego zrezygnował
z rozgrywek w 1. lidze. Klub z Zamościa zdecydował się na przejęcie miejsca w 1. lidze oraz
zakontraktował część zawodniczek z Krosna. Klub jest już po pierwszych meczach, odnosi
sukcesy.
Wiceprezes ds. organizacyjnych zaproponował, by opłatę zmniejszyć o połowę. Zarząd
PZTS podjął uchwałę nr 411/Z/2019 w sprawie zmniejszenia opłaty za przejęcie miejsca
w 1 lidze kobiet do 2.500,00 zł – uchwałę podjęto 7-0-0.
18. Zamknięcie zgromadzenia.
W związku z wyczerpaniem tematów do omówienia, pan Dariusz Szumacher
podziękował gościom oraz członkom Zarządu za przybycie, zamykając tym samym
21. Posiedzenie Zarządu PZTS.

Protokół sporządziła
Dominika Gomoła
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