24. POSIEDZENIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
8 maja 2020, godz. 11:00, Zoom
Protokół
1. Otwarcie posiedzenia
Prezes Zarządu PZTS – Dariusz Szumacher przywitał Członków Zarządu oraz
zaproszonych gości, otwierając tym samym 24. posiedzenie Zarządu PZTS.
Ze względu na stan epidemiczny, posiedzenie odbyło się zdalnie, za pomocą
komunikatora Zoom.
2. Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 24. posiedzenie
Zarządu PZTS
Prezes Zarządu - Dariusz Szumacher, potwierdził ważność obrad, w spotkaniu
uczestniczyło 9 członków Zarządu PZTS.
Ze względu na wyjątkową formę obrad, Prezes Zarządu zaproponował, że osobiście
poprowadzi spotkanie. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej propozycji, wybierając tym
samym pana Dariusza Szumachera na przewodniczącego obrad.
Obradom przyglądał się przewodniczący Komisji Rewizyjnej – pan Robert Janus.
Do protokołowania powołano panią Dominikę Gomoła.
3. Przyjęcie porządku obrad
Na forum zaprezentowano projekt porządku obrad, uprzednio rozesłany do członków
Zarządu. Porządek obrad przyjął następujące brzmienie:
1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Potwierdzenie ważności obrad oraz wybór prowadzącego 24. posiedzenie

Zarządu PZTS.
3.

Przyjęcie porządku obrad.

4.

Przyjęcie protokołu z 23. posiedzenia Zarządu PZTS.

5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS oraz

Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 16 grudnia 2019 roku.
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6.

Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:

16.12.2019 – 08.05.2020 r.
7.

Rozgrywki ligowe:
7.1. Odwołania od decyzji Zarządu
7.1.1. JKTS – ws. awansu do Ekstraklasy Kobiet,
7.1.2. SKTS – ws. przyznania dwóch srebrnych medali,
7.1.3. KU AZS UHP im. Jana Długosza – ws. przyznania brązowego medalu,
7.1.4. Lęborski KS POGOŃ – ws. spadków z Superligi,
7.1.5. AUKS TREFL Zamość – ws. awansu do Superligi,
7.1.6. UKS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza - ws. rozszerzenia 1 ligi,
7.1.7. AZS KU UE we Wrocławiu – ws. zrzeczenia się prawa do gry na
rzecz JKTS.
7.2. Regulamin Rozgrywek na sezon 2020/2021 - omówienie.

8.

Analiza możliwości przygotowania wytycznych do rozgrywania turniejów

indywidualnych i meczy ligowych w okresie pandemii.
9.

Konkurs na organizację zawodów w okresie wrzesień 2020 – styczeń 2021 –

unieważnienie.
10.

Tarcza antykryzysowa dla Superligi Mężczyzn.

11.

Aktualna sytuacja finansowa związku.

12.

Wyniki konkursów Ministerialnych.

13.

Wstępne podsumowanie:
13.1. ITTF Para Polish Open,
13.2. ITTF Challenge Gliwice Polish Open.

14.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

15.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZTS/Przedłużenie

kadencji Zarządu.
16.

Mistrzostwa Europy 2020.

17.

Sprawy różne:
17.1. Wniosek o odznaczenia – Lubuski OZTS,
17.2. Ryszard Banaszkiewicz – prośba ws. weteranów,
17.3. Medale za 3 miejsce w Superlidze.

18.

Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd PZTS jednogłośnie przyjął zaproponowany porządek obrad.
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4. Przyjęcie protokołu z 23. posiedzenia Zarządu PZTS
Przewodniczący obrad zapytał członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu z
ostatniego posiedzenia, które miało miejsce 16.12.2019 r. Zarząd PZTS podjął uchwałę nr
449/Z/2020 w sprawie przyjęcia protokołu z 23. Posiedzenia Zarządu PZTS – uchwałę
podjęto 6 – 0 – 0.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu PZTS oraz
Prezydium Zarządu PZTS, w okresie od dnia 16 grudnia 2019 roku
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, Prezydium Zarządu PZTS nie podjęło
żadnej uchwały.
Prezes Dariusz Szumacher pokrótce przedstawił decyzję, jakie podjął od ostatniego
posiedzenia Zarządu:


30/PR/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcia miejsca w Ekstraklasie Kobiet
oraz 1 lidze kobiet (grupa północna)

Nawiązując do rozmów z 23. Posiedzenia Zarządu, po wydaniu pozytywnej opinii przez
Radcę Prawnego PZTS, Prezes wyraził zgodę na przejęcie miejsce w EK przez MUKS START
Nadarzyn od klubu GLKS Nadarzyn.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 450/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 30/PR/2020 z 2 stycznia 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


31/PZ/2020 w sprawie przyznania średnich punktów za udział w zgrupowaniu
PROTS

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 451/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 31/PR/2020 z 7 stycznia 2020 roku– uchwałę podjęto 7 – 0 –1.


32/PZ/2020 w sprawie przyznania odznaczeń związkowych dla działaczy
z Wielkopolski

Prezes Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął decyzję o przyznaniu
odznaczeń związkowych dla następujących działaczy z województwa Wielkopolskiego:
o Zbigniewa Ajchlera – złotej odznaki PZTS,
o Lecha Krzyżaniaka – srebrnej odznaki PZTS,
o Jacka Kaczmarka– srebrnej odznaki PZTS.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 452/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 32/PR/2020 z 8 stycznia 2020 roku– uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


33/PZ/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przełożenie meczu 1 ligi mężczyzn (gr.
płn.)
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Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 453/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 33/PR/2020 z 17 stycznia 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


34/PZ/2020 w sprawie zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turniej ITTF Polish
Para Open we Władysławowie

W związku ze zbliżającym się turniejem, Prezes Zarządu zatwierdził obsadę sędziowską,
zaproponowaną przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów – pana Piotra Pielacińskiego.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 454/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 34/PR/2020 z 29 stycznia 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


35/PZ/2020 w sprawie przełożenia meczu pomiędzy PKS PEGAZ Miasto Łańcut a PKS
GLOBAL PHARMA Orlicz 1924 Suchedniów

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 455/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 35/PR/2020 z 4 lutego 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


36/PZ/2020 w sprawie przełożenia meczu pomiędzy IKTS BROŃ Radom a MKS
Lucrum Skarbek Tarnowskie Góry

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 456/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 36/PR/2020 z 4 lutego 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


37/PZ/2020 w sprawie przełożenia meczu pomiędzy PWSZ Zamość – PWSZ Nysa

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 457/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 37/PR/2020 z 12 lutego 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


38/PZ/2020 w sprawie przełożenia meczu KU AZS UE Wrocław a Bebetto AZS UJD
Częstochowa

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 458/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 38/PR/2020 z 20 lutego 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


39/PZ/2020 w sprawie zatwierdzenia obsady sędziowskiej na turniej ITTF Challenge
Gliwice Polish Open

W związku ze zbliżającym się turniejem, Prezes Zarządu zatwierdził obsadę sędziowską,
zaproponowaną przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów – pana Piotra Pielacińskiego.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 459/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 39/PR/2020 z 2 marca 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.


40/PZ/2020 w sprawie przełożenia meczu pomiędzy KTS ENEA SIARKA Tarnobrzeg a
KU AZS PWSiP METAL-TECHNIK Łomża

Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 460/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 40/PR/2020 z 5 marca 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
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41/PZ/2020

w

sprawie

zmiany

miejsca

rozgrywania

32.

Indywidualnych

i Drużynowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 461/Z/2020 w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa
Zarządu PZTS nr 41/PR/2020 z 6 marca 2020 roku – uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
6. Informacja na temat uchwał Zarządu podjętych w trybie obiegowym w okresie:
16.12.2019 – 08.05.2020 r.
W okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu PZTS, w trybie obiegowym zapadły
następujące uchwały:
437/Z/2020 – w sprawie zatwierdzenia kryterium podziału środków dofinansowania z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2020 roku;
438/Z/2020 - w sprawie zatwierdzenia składu KN Seniorów na I półrocze 2020 roku;
439/Z/2020 - w sprawie zatwierdzenia składu KN U-21 Mężczyzn na I półrocze 2020
roku;
440/Z/2020 - w sprawie zatwierdzenia składu KN Juniorek na I półrocze 2020 roku;
441/Z/2020 - w sprawie zatwierdzenia składu KN Juniorów na I półrocze 2020 roku;
442/Z/2020 - w sprawie uchwalenia statutu Bursy Sportowej PZTS w Gdańsku;
443/Z/2020 - w sprawie utworzenia Bursy Sportowej PZTS w Gdańsku;
444/Z/2020 - w sprawie zawieszenie do odwołania rozgrywek krajowych i
wojewódzkich;
445/Z/2020 - w sprawie zawieszenia rozgrywek Ekstraklasy i Superligi oraz
Drużynowych Mistrzostw Polski;
446/Z/2020 - w sprawie zakończenia rozgrywek drużynowych;
447/Z/2020 - w sprawie klasyfikacji rozgrywek ligowych;
448/Z/2020 - w sprawie podziału środków przyznanych w ramach „Programu
dofinansowania ze środków FRKF w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia
sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży
uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem JST”.
7. Rozgrywki ligowe:
7.1.

Odwołania od decyzji Zarządu

7.1.1. JKTS – ws. awansu do Ekstraklasy Kobiet
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Po zapoznaniu się z pismami JKTS oraz AZS KU UE we Wrocławiu, Zarząd PZTS podjął
uchwałę nr 462/Z/2020 o przydzieleniu drużynie z Jastrzębia prawa startu w rozgrywkach
Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2020/2021– uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
7.1.2. SKTS – ws. przyznania dwóch srebrnych medali
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 463/Z/2020 w sprawie przyznania drużynie z
Sochaczewa srebrnego medalu w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet w sezonie 2019/2020
uchwałę podjęto 9 – 0 – 0.
7.1.3. KU AZS UHP im. Jana Długosza – ws. przyznania brązowego medalu
Po dyskusji nad ustalonym ratio, Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 464/Z/2020 w
sprawie przyznania drużynie z Częstochowy brązowego medalu w rozgrywkach Ekstraklasy
Kobiet w sezonie 2019/2020 - uchwałę podjęto 6 – 2 – 1.
7.1.4. Lęborski KS POGOŃ – ws. spadków z Superligi
Klub grał w ostatnim sezonie w Superlidze, w momencie przedwczesnego zakończenia
sezonu w tabeli zajmował 11, co wiązało się ze spadkiem z najwyższego poziomu
rozgrywek. W związku z odwołaniem się Klubu od decyzji Zarządu PZTS, nad sprawą
pochylono się ponownie.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 465/Z/2020 w sprawie wyrażenia zgody na grę
drużyny LKS Pogoń w Superlidze Mężczyzn w sezonie 2020/2021 - uchwałę podjęto 8 - 0 - 0.
7.1.5. AUKS TREFL Zamość – ws. awansu do Superligi
Klub z Zamościa wyraził wolę gry w Superlidze. Po przedyskutowaniu sprawy, Zarząd
PZTS podjął uchwałę nr 466/Z/2020 w sprawie wyrażanie zgody na grę AUKS TREFL
Zamość w Superlidze Mężczyzn, pod warunkiem złożenia przez klub oświadczenia o
spełnieniu warunków techniczno-organizacyjnych zapisanych w Regulaminie Rozgrywek
(włącznie z określonym budżetem), Zarząd zastrzegł sobie również prawo wizytacji w
Klubie celem weryfikacji prawdziwości złożonego oświadczenia - uchwałę podjęto 9 - 0 - 0.
W Związku z możliwością rozszerzenia ligi nawet do 14 drużyn, Zarząd kwestię
rozwiązań spadków i awansów w najbliższym sezonie postanowił odłożyć w czasie do
momentu wyklarowania się końcowej listy klubów.
7.1.6. UKS DĄBROWIAK Dąbrowa Górnicza - ws. rozszerzenia 1 ligi
Klub zwrócił się do Zarządu PZTS z prośbą o wyrażenie zgody na awans do ligi śląskoopolskiej dwóch drużyn. Po dyskusji, Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu rozstrzygnięcia
kwestii awansu właściwym terenowo Wojewódzkim Związkom Tenisa Stołowego.
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7.1.7. AZS KU UE we Wrocławiu – ws. zrzeczenia się prawa do gry na rzecz
JKTS
Zarząd PZTS zaakceptował prośbę klubu.
7.2.

Regulamin Rozgrywek na sezon 2020/2021 - omówienie

W związku z obecną sytuacją, prace nad Regulaminem Rozgrywek na nowy sezon
zostały wstrzymane.
Zarząd PZTS jednogłośnie stwierdził, iż Mistrzostwa Polski, których dotychczas nie
udało się rozegrać, muszą zostać rozegrane najpóźniej do 31 października 2020 r. Zmiana
terminu imprez rangi mistrzowskiej może wpłynąć na kształt kalendarza na nowy sezon
oraz na ilość turniejów z cyklu GPP.
Prezes Szumacher zaproponował, by wszystkie propozycje odnośnie zmian do RR zebrać
i po wspólnej analizie przesłać do WR.
8. Analiza możliwości przygotowania wytycznych do rozgrywania turniejów
indywidualnych i meczy ligowych w okresie pandemii
Zarząd z tematem zaznajomił Prezes Zarządu. Propozycja wytycznych została
przygotowana i przesłana do Ministerstwa Sportu w celu jej zatwierdzenia. Jak tylko
przyjdzie odpowiedź, biuro przekaże informację dalej.
9. Konkurs na organizację zawodów w okresie wrzesień 2020 – styczeń 2021 –
unieważnienie

Po ustaleniu nowego kalendarza, do wszystkich jednostek, które zgłosiły chęć organizacji
wydarzeń cyklu GPP i MP, zostanie rozesłane pismo z prośba o potwierdzenie swojego
udziału w konkursie ofert, w przypadku rezygnacji, konkurs zostanie ponownie ogłoszony.
10. Tarcza antykryzysowa dla Superligi Mężczyzn.
Temat przedstawił pan Zbigniew Leszczyński.
Zarząd PZTS przedyskutował sens drugiego sędziego podczas meczy SM. Jak zauważył
Pan Kamil Dziukiewicz, z założenia asystentem miała być osoba, która jeszcze uczy się
sędziowania, ale w przyszłości może aspirować do sprawowania funkcji Sędziego Głównego,
rzeczywistość pokazała coś nieco innego.
Kolejnym problemem jest zapis 10.1.2.4. którego realizacja zarówno ze względów
finansowych jak i logistycznych w nadchodzącym sezonie może stanowić poważną trudność,
wiceprezes ds. sportowych zaproponował, by w nadchodzącym sezonie zapis ten
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pozostawić bez zmian. Ze względu na zwiększoną ilość drużyn w nowym sezonie, zespół 13
spada, drużyna 11 i 12 utrzymuję się w lidze.
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 467/Z/2020, w sprawie:
a) pozostawienia pkt. 10.1.2.4. bez zmian (pozostaje wymóg rozegrania min. 5 meczów
przez zawodnika, który może zagrać w play-off),
b) w przypadku rozszerzenia składu Superligi Mężczyzn do 13 drużyn, spada wyłącznie
drużyna 13,
c) zrezygnowano z dodatkowego sędziego w meczach SM
- uchwałę podjęto 8 - 0 - 0.
Pan Kamil Dziukiewicz – wiceprezes ds. organizacyjnych, zaproponował, by powrócić do
tematu tarczy na kolejnym posiedzeniu Zarządu, ale jej postanowienia rozszerzyć również
na inne ligi, w tym przede wszystkim na Ekstraklasę Kobiet.
Na koniec omawianie tego pkt. Pan Grzegorz Kielar zaproponował, by rozważyć
wprowadzenie w przyszłości challenge, jak w innych dyscyplinach sportowych.
11. Aktualna sytuacja finansowa związku
Temat omówiła Główna Księgowa – Magdalena Cichocka.
12. Wyniki konkursów Ministerialnych
Omówiła Główna Księgowa.
Większość konkursów ministerialnych została już ogłoszona. Związek jest w trakcie
aktualizacji wniosków bądź finalizacji podpisywania omów. Wprowadzenie stanu
epidemicznego wymusiło na wszystkich związkach sportowych aktualizację planów
szkoleniowych oraz harmonogramu wyjazdów na zawody sportowe i zgrupowania.
Przy okazji omawiania tego punktu, rozważono możliwość zwiększenia ilość Ośrodków
PROTS o dodatkową lokalizację.
13. Wstępne podsumowanie:
13.1. ITTF Para Polish Open
Turniej zakończył się dodatnim wynikiem finansowym. Uczestniczyło w nim około 250
zawodników, trenerów, fizjoterapeutów oraz oficjeli przede wszystkim z Europy, ale
również z Azji i Ameryki Południowej. Zarówno wśród sportowców jak i osób obsługujących
ich, wydarzenie został ocenione bardzo pozytywnie.
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13.2. ITTF Challenge Gliwice Polish Open
Turniej został przerwany w trakcie jego trwania. Wynik finansowy wydarzenia jest
ujemny, jednak ostateczna kwota będzie znana po finalizacji rozliczenia z hotelami.
14. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Omówiła Główna Księgowa.
Zaprezentowano wstępną wersję bilansu za ubiegły rok, obecnie wciąż trwa jego
badanie przez biegłego. Na ostateczne sprawozdanie finansowe należy jeszcze zaczekać. Na
tę chwilę można z całą pewnością stwierdzić, iż wynik finansowy za 2019 r. będzie dodatni.
15. Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne

Zgromadzenie

Delegatów

PZTS/Przedłużenie kadencji Zarządu.
Temat przedstawił Radca Prawny PZTS – Konrad Buczyło.
Kadencja Zarządu Związku, zgodnie z tarczą antykryzysową, z automatu uległa
przedłużeniu do końca września 2021 roku. Wybory powinny zostać przeprowadzone w
okresie lipiec-wrzesień 2021 r.
16. Mistrzostwa Europy 2020
Na forum Zarządu temat przedstawił pan Marcin Frej.
Do końca maja ITTF i ETTU mają podjąć decyzję czy Mistrzostwa Europy odbędą się w tym
roku, czy jednak w maju 2021 r.. Przedstawiciel PZTS jest w stałym kontakcie z federacjami
międzynarodowymi odnośnie sytuacji w kraju. Budżet imprezy uległ aktualizacji. PZTS
pozyskał środki z Ministerstwa Sportu oraz z miasta stołecznego Warszawy, jednakże ze
względy na obecną sytuację, wnioski nie zostały jeszcze zaktualizowane. Umowa z
Totalizatorem Sportowym jest gotowa do podpisu. Umowy są tak konstruowane, by w
przypadku zmiany terminu aneksować je. Trwają rozmowy z kilkoma innymi, ważnymi
partnerami, którzy są zainteresowani wsparciem PZTS przy okazji organizacji imprezy.
Obecnie toczą się rozmowy z hotelami w sprawie renegocjacji warunków umowy z hotelami.
Mistrzostwa to nie tylko turniej na Torwarze, ale również szereg imprez promujących je.
W okresie wakacyjnym, na terenie Warszawy zaplanowane są Pikniki promujące
wydarzenia. Wydarzeniem towarzyszącym Mistrzostwom ma być Narodowy Dzień Tenisa
Stołowego. Na oba eventy udało się pozyskać środki z Ministerstwa. Trwają rozmowy z
potencjalnymi sponsorami.

9

Prezes Szumacher zauważył, że w tym roku Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym
mogę być jedyną dużą imprezą sportową w Polsce. To idealna okazja do promocji
dyscypliny.
Przy okazji omawiania tego punktu, pan Marcin przedstawił członkom Zarządu zmiany
zaproponowane przez ITTF w organizacji imprez seniorskich. Od przyszłego roku nie będzie
już imprez z cyklu Word Tour oraz Challenge, zastąpi je World Table Tennis. Zmianie uległa
nie tylko nazwa, ale również m.in. formuła, ilość zawodników oraz kwoty nagród
finansowych.
17. Sprawy różne:
17.1. Wniosek o odznaczenia – Lubuski OZTS
Zarząd PZTS podjął uchwałę nr 468/Z/2020 w sprawie przyznania odznaczeń
związkowych następującym działaczom z województwa Lubuskiego:
Złotej odznaki:
o Wioletcie Bogusz,
o Bogdanowi Gruntkowskiemu,
o Jędrzejowi Kozłowskiemu,
o Tomaszowi Wasilewskiemu,
o Radosławowi Żabskiemu,
Srebrnej odznaki:
o Samuelowi Kulczyckiemu,
- uchwałę podjęto 7 - 0 - 0.
17.2. Ryszard Banaszkiewicz – prośba ws. weteranów
Zarząd zapoznał się ze sprawą.
Przedstawiciel środowiska weteranów ma przygotować propozycję regulaminu
rozgrywek na nowy sezon.
17.3. Medale za 3 miejsce w Superlidze
Pan Piotr Anchim zaproponował, aby Zarząd PZTS rozważył możliwość przyznania
brązowego medalu w rywalizacji Lotto Superligi, dla klubu z Białegostoku, który zajmuję
obecnie 4 miejsce w tabeli z wynikiem 34 pkt.
Pan Kamil Dziukiewicz zawnioskował o przyznanie brązowych medali również dla
drużyn z Torunia, Bydgoszczy i Bytomia.
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Po dyskusji, Zarząd PZTS przeprowadził głosowanie nad uchwałę nr 469/Z/2020 w
sprawie przyznania UKS Dojlidy Białystok brązowego medalu w Lotto Superlidze Mężczyzn,
w sezonie 2019/2020.
- uchwały nie podjęto 2 - 4 - 2.
Pan Kamil Dziukiewicz wycofał wniosek o medale dla pozostałych 3 drużyn.
18. Zamknięcie zgromadzenia.
Wobec wyczerpania tematów z porządku obrad, Prezes Zarządu podziękował za udział
w spotkaniu on-line, zamykając tym samym 24. Posiedzenie Zarządu PZTS.
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