
       Informacja ZPZTS z dnia 23.10.2020 r. dotycząca procedur związanych z Covid 19.  

W związku z przypadkami stwierdzonych pojedynczych przypadków Covid 19 lub kwarantanny wśród zawodników, 

Polski Związek Tenisa Stołowego po spotkaniu z Prezesami wojewódzkich związków przyjął podobnie jak inne 

dyscypliny zasadę kontynuowania na razie zawodów drużynowych i indywidualnych, jednak zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi reżimu sanitarnego.   

Regulamin PZTS i naszego – Zachodniopomorskiego Związku Tenisa Stołowego nie przewiduje stosowania 

konkretnych rozwiązań w w/w przypadkach.   

W dniu 22 października odbyło się zebranie online Prezydium Zarządu i Wydziału Rozgrywek WZTS ustalając  

propozycje rozwiązań dotyczące tego problemu.   

W meczach ligowych  ZPZTS w przypadku zgłoszenia stwierdzenia zakażenia Covid 19 lub nałożonej kwarantanny na 

zawodnika drużyny sugeruje porozumienie się pomiędzy zainteresowanymi drużynami wyznaczonymi na dana 

kolejkę ligową i uzgodnienie innego terminu.                                                                      

Zaświadczenie o stwierdzeniu zakażenia lub kwarantanny powinno być okazane Prezesowi ZPZTS.                                  

Zarząd ZPZTS jest uprawniony do zweryfikowania oświadczenia danego zawodnika o Covid 19.  

ZPZTS w sposób elastyczny wyraża zgodę w takim przypadku na przełożenie meczu bez żadnych konsekwencji 

regulaminowych.                                                                                                                    

Termin meczu powinien być ustalony w przeciągu 3 tygodni od daty wyznaczonej kolejki ligowej, a sam mecz 

powinien być rozegrany w najbliższym możliwym terminie, nie później niż do końca br.                                     Wszelkie 

uzgodnienia dotyczące przełożenia meczy powinny być konsultowane z osobami  

prowadzącymi dane rozgrywki.                                                                                                                       

Jeżeli termin meczu nie zostanie ustalony przez zainteresowane kluby w przeciągu 3 tygodni, termin obligatoryjnie 

wyznaczy Wydział Rozgrywek ZPZTS.   

Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego zwraca się z prośbą do wszystkich Klubów o zrozumienie tej 

wyjątkowo trudnej sytuacji i prosi o szukanie polubownych rozwiązań w przypadkach niemożności gry 

poszczególnych zawodników.  

Zachęcam do stosowania zasady „ prawdziwego przyjaciela poznaje się w potrzebie „.  

Pokażmy jako zawodnicy-zawodniczki i przyjaciele, że „ łączy nas tenis…” Prośba dotyczy tez klubów województwa 

wielkopolskiego startujących w rozgrywkach 2 ligi mężczyzn.  

W przypadku pojawiających się konfliktów, braku zrozumienia i dobrej woli klubów będziemy zmuszeni do 

zawieszenia rozgrywek.    

Informacja dotycząca rozgrywek indywidualnych ukaże się później, po ustaleniu decyzji w/w sprawie przez PZTS.  

                                                                                                     Prezes ZPZTS                                                                                                                

                                                                                                                               Marek Kibała 

Uwaga:   

Aktualne wytyczne Ministerstwa Sportu i zalecenia PZTS przewidują min.:  
- zawody sportowe odbywają się bez udziału publiczności  
- wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do zakrywania ust i nosa ( nie dotyczy zawodników i sędziów będących 

w polu gry )  
- zaleca się mierzenie temperatury osobom wchodzącym na obiekt  
- zaleca się wypełnienie „ oświadczeń „ ( druk w załączniku ). Dane te zostają przez minimum 14 dniu u 

organizatora-gospodarza zawodów.   


