
 

 

   OPOLSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

Komunikat nr 1 z dnia 01.08.2016r 
    Opolski Związek Tenisa Stołowego informuje, że dnia 29.08.2016 o godz. 17.00 

w Strzelcach Op.  Ul. Kozielska 34 (budynek PG) odbędzie się zebranie organizacyjne 
związane z nowym sezonem 2016/2017  

Porządek zebrania: 

Zapoznanie się z nowymi zmianami w rozgrywkach  

Omówienie opłat na bieżący rok  

Omówienie kalendarza sportowego 

Sprawy bieżące 

Prawo reprezentowania danego klubu mają zawodnicy z opłaconą licencją na sezon 
2016/2017  

Opłaty za roczną składkę członkowską, licencje sędziego okręgowego i wpisowe do 
rozgrywek ligowych proszę wpłacać na konto  

ING PL36 1050 1504 1000 0090 3100 1192 

Sędziowanie meczów ligowych i zawodów organizowanych przez OZTS, będzie możliwe 
tylko przez sędziego, posiadającego uprawnienia i licencję sędziowską w sezonie 
2016/2017 

Kluby sportowe przystępujące do rozgrywek ligowych ( III, IV i V liga) w sezonie 2016/2017 
prowadzonych przez OZTS prosimy o potwierdzenie udziału w rozgrywkach  do dnia 
25.08.2016r. 

Wysokość wpisowego: 

Roczna składka członkowska za sezon 2016/2017  -  200,00 zł. 

Licencja sędziego okręgowego -  20,00 zł 

III-liga -  350,00 zł 

IV liga -  300,00 zł 

V liga  -  250 zł 

Puchar Polski -  30,00 zł 



 

 

W sezonie 2016/2017 obowiązują następujące kategorie wiekowe: 

Żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2006-2007 i młodsi 

Młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2004-2005 

Kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2002-2003 

Junior w wieku 16-18 lat, urodzeni w latach 1999-2001 

Młodzieżowiec 19-21 lat, urodzeni w latach 1998-1996 

Senior w wieku powyżej 18 lat urodzeni w wieku 1998 roku i starsi 

V LIGA BĘDZIE DZIELONA NA OKRĘGI W ZALEŻNOŚCI NA ZGŁOSZENIE DRUŻYN. 

Klub który jest gospodarzem danej ligi powinien wyznaczyć sędziego z aktualną licencją 
sędziowską . Sędzia, który sędziuje mecze powinien, na protokole  wpisać swój nr licencji , 
oraz ewentualne uwagi.  

Sędzia zawodów nie może być, zawodnikiem grającym w danym meczu. 

W przypadku, gdy klub, nie jest w stanie zapewnić sędziego licencjonowanego, wtedy 
sędziego wyznacza okręgowy związek. Klub zobowiązany jest ponieść,koszty opłacenia 
sędziego zgodnie z taryfikatorem PZTS.  

Opłaty za uczestnictwo we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez OZTS są 
zamieszczone w Regulaminie Finansowym OZTS na sezon 2016/2017. 

Dokumenty należy wysłać na adres: OZTS Strzelce Op. ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce 
Op.  lub, drogą elektroniczną na adres :opolski@pzts.pl . Brak potwierdzenia w wyżej 
podanym terminie będziemy uważali za rezygnację z rozgrywek drużynowych. 

UWAGA 

Po  zakończeniu zebrania organizacyjnego około godz. 18.30 dnia 
29.08.2016r dla wszystkich sędziów województwa opolskiego, odbędzie się 

szkolenie sędziów którzy, posiadają licencje sędziowskie. 

Szkolenie jest darmowe i uprawnia do sędziowania w sezonie 2016/2017, oraz 
zgodę na umieszczenie, na stronie internetowej OZTS. 

Szkolenie przeprowadzi Michał Wolny sędzia międzynarodowy. 

                                                                                      

 

  Prezes OZTS  

                                                                                              Maria Kała 



 

 

 


