
                                                                                                                          Poznań , dnia   09.08.2014 

                                           Uchwała  Nr 30/VIII/2014  
     W  SPRAWIE  WYSOKOŚCI  OPŁAT  I  KAR  REGULAMINOWYCH
       W  DRUŻYNOWYCH  I INDYWIDUALNYCH ZAWODACH  
                                   TENISA  STOŁOWEGO 
                                                 Strefy I i Grupy I
                                          OD  SEZONU  2014/2015

Stosownie do postanowień REGULAMINU  ROZGRYWEK  PZTS oraz ustaleń zebrania 
organizacyjno  –  konsultacyjnego  przedstawicieli  klubów  i  Zarządów  Związków  Tenisa 
Stołowego   woj.  zachodniopomorskiego  i  wielkopolskiego  w  dniu  09.08.2014   roku  w 
Poznaniu  wprowadza  się  opłaty  i  kary  regulaminowe  w  zawodach  tenisa  stołowego 
organizowanych i  nadzorowanych   przez  WZTS w Poznaniu od sezonu 2014/2015 w 
następujących wysokościach :

1. Opłaty startowe / wpisowe / w rozgrywkach drużynowych :
                           II liga mężczyzn  400,-zł od drużyny
                           II liga kobiet  400,-zł od drużyny

2. Kary za walkowery w rozgrywkach drużynowych :
    II liga kobiet i mężczyzn
                           Pierwszy walkower  300,-zł
                           Drugi walkower  400,-zł
                           Trzeci walkower  500,-zł i wyc. z rozgr.
Za absencję w Turnieju Finałowym Mężczyzn A lub B jednorazowo
 /  bez zaliczenia jako walkower  / 

 300,-zł

Nie przybycie drużyny na mecz ligowy lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu rozpoczęcia meczu ligowego z własnej winy - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 300 zł (2. liga kobiet i mężczyzn)300 zł  ( 3 liga ) ,
300 zł

Nie poinformowanie przez drużynę gospodarzy Wydziału Rozgrywek WZTSlub drużyny gości o zmianie terminu i miejsca rozegrania meczu ligowego - kara finansowa 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn) 150 zł ( 3 liga ),Nie zapewnienie przez drużynę gospodarzy w ciągu 30 minut od terminu rozpoczęcia meczu ligowego, warunków rozegrania meczu zgodnymi z przepisami PZTS - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny gości oraz kara finansowa 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn) 150 zł ( 3 liga ),
     III  ligi  i  IV  liga  mężczyzn / Wielkopolska/
                           Pierwszy walkower  100,-zł
                           Drugi walkower  200,-zł
                           Trzeci walkower  300,-zł i wyc. z rozgr



3. Kary za niesportowe zachowanie :
                           Pierwsza żółta kartka    50,-zł
                           Druga żółta kartka  100,-zł
                           Trzecia żółta kartka i każda następna  200,-zł
                           Czerwona kartka  300,-zł         Czerwona kartka otrzymana przez zawodniczkę ,   zawodnika lub trenera         podczas przebywania na ławce rezerwowych  100,- zł

3a . Kary za negatywny wynik kontroli rakietek
                           Pierwsza kontrola -  żółta kartka    50,-zł
                           Druga kontrola rakietki - żółta kartka  100,-zł
       Trzecia kontrola -  czerwona kartka , dyskwalifikacja z dalszego udziału w meczu drużynowym, zawodach indywidualnych lub drużynowych,  200,-zł

4. Kaucja protestowa                                                                                         300,-zł
5. Kara za brak jednolitego stroju podczas prezentacji drużyn i grach 
    podwójnych                                                                                                      50,-zł 
6. Kara za grę zaw. na stołach I i II niezgodnie z obowiązującym RANKINGIEM,
   weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa : 250 zł 
7. Kara za nie podanie wyniku meczu przez gospodarza w dniu jego rozegrania wieczorem 
    na telefon dyżurny w Poznaniu.                                                                                        50,-zł
8. Kara za nieterminowe przesłanie oryginału protokołu na adres prowadzącego dane rozgrywki 
   drużynowe w czasie 48 godz. od zakończenia zawodów
Za każdy dzień zwłoki  / decyduje data nadania – stempel pocztowy /      5,-zł

9. Opłata manipulacyjna za naruszenie Terminarza Rozgrywek Drużynowych płatna 
      przez wnioskującego / po uzgodnieniu terminu z przeciwnikiem / II ligi kobiet i mężczyzn

   w przypadku przełożenia meczu na termin późniejszy w wyjątkowych 
   okolicznościach                                                                                                                  100,-zł
   Opłaty takie nie mają zastosowania w przypadku przełożenia meczu z urzędu przez organ 
   prowadzący rozgrywki w uzasadnionych przypadkach / np. powołanie zawodnika do kadry /
10.  W rozgrywkach indywidualnych obowiązują  kary  finansowe z  pkt  3.  Kary  dyscyplinarne 
nakładane są na zawodnika, a karę finansową zobowiązany jest uiścić klub którego reprezentuje 
dany zawodnik.
10.1  Wydział  Rozgrywek  WZTS  w  terminie  7  dni  od  daty  nałożenia  indywidualnej  kary 
regulaminowej informuje klub sportowy o fakcie nałożenia indywidualnej kary regulaminowej na 
zawodniczkę lub zawodnika posiadających licencję okresową zawodnika danego klubu sportowego.
12. Należności powyższe winny być opłacone  przelewem na rzecz WZTS Poznań w sprawach :
a) opłat startowych / wpisowego / z chwilą zgłoszenia i po otrzymaniu faktury
b) kar  dotyczących  rozgrywek  drużynowych  w  przeciągu  14  dni  od  ich  nałożenia  ,  po 
uprzednim piśmie od organu prowadzącego – WZTS w Poznaniu,
c) protestów łącznie z wniesionym pisemnie protestem.
13. Nie uregulowanie należnych kar i opłat regulaminowych w terminach określonych wyżej
    skutkuje zweryfikowaniem wyniku meczu / walkower / lub wycofaniem z rozgrywek danej 
    drużyny.

                                                                                                 PREZES  WZTS  POZNAŃ
                                                                                                      / - / Tadeusz Nowak



                                                                                               

Otrzymują :
- Zachodniopomorski ZTS w Koszalinie
- Rejony WZTS w Poznaniu
- Kluby II ligi kobiet i mężczyzn
- Biuro Obsługi Związków Sportowych

WSS w Poznaniu
- teczki rozgrywek II ligi kob i męż


