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 Gdańsk 21.02.2021 r. 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
Wojewódzki Turniej Żaków i Skrzatów 

O PUCHARY PREZESA PWZTS  
 

Organizatorzy: 
Pomorski Związek Tenisa Stołowego 

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku 

MRKS Gdańsk 

 
Termin:  28 lutego 2021 r. (NIEDZIELA)  
Miejsce:   Hala  sportowa MRKS Gdańsk – ul. Meissnera 1 
 
Prawo startu mają:  
 żacy / żaczki /ur.2010 i młodsi/  - losowanie o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.30 

 skrzaci/skrzatki/ur. 2012 i młodsi - losowanie o godz. 11.30,  początek gier godz. 12.00, 

posiadający aktualne licencje na sezon 2020/2021 i ważne badanie lekarskie, określające 
zdolność do udziału w zawodach Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania 
lekarskiego zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, delegującej zawodnika na zawody.  

 
Ubezpieczenie: Kluby zgłaszające zawodników są odpowiedzialne za ubezpieczenie 

zawodników, trenerów i działaczy od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie 
ubezpiecza startujących i nie bierze odpowiedzialności za wypadki. 

Sposób przeprowadzenia zawodów: zgodnie z regulaminami PZTS i PWZTS.  

Piłeczki plastikowe białe Butterfly  

Wyróżnienia: zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają pamiątkowe 

puchary, a zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-4 pamiątkowe medale 

Zasady finansowania:  
Zawody są dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 
Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa organizator, a pozostałe koszty (przejazdy, 
wpisowe itp.) pokrywają kluby delegujące zawodników. 
Wpisowe do turnieju wynosi:   10 zł 

       Sekretarz PWZTS 

       Karol Skolimowski 

  



 

Podstawowe wymagania dla uczestników zawodów 

organizowanych przez Pomorski Związek Tenisa Stołowego 

 w związku z Covid-19 

 

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 Zarząd Pomorskiego 

Związku Tenisa Stołowego określił podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które muszą być 

przestrzegane przez wszystkich uczestników meczy i turniejów PWZTS oraz organizatora 

zawodów. 

1. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom 
zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu i przemieszczania się jak i zasad higieniczno-
sanitarnych obowiązujących na terenie zawodów.  

2. Każdy uczestnik zawodów (zawodnik, trener, opiekun, sędzia) zobowiązany jest zapoznać się z 
treścią niniejszych wytycznych. Brak znajomości Wytycznych nie zwalnia uczestnika zawodów z 
obowiązku stosowania się do tych zapisów. 

3. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 
4. PWZTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem COVID 19 uczestników 

zawodów tenisa stołowego. 
5. Przed wejściem na halę odbywa się obowiązkowa kontrola temperatury dla wszystkich 

uczestników zawodów. Uczestnicy, którzy mają temperaturę ciała powyżej 37,5 *C nie mają 
prawa wejść na halę. 

6. Klub zgłaszający zawodników na zawody jest zobowiązany do dostarczenia do biura zawodów 
wykazu nazwisk i numerów telefonów: trenerów lub opiekunów ( tylko jeden na dany klub) oraz 
zawodników uczestniczących w zawodach. Zgłoszeń dokonuje się na formularzu (załącznik). 
Dodatkowo, w stosunku do zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców 
lub opiekuna prawnego. 

7. W strefie szatni mogą przebywać tylko zawodnicy, którzy przygotowują się do gry lub właśnie 
zakończyli gry i przebierają się do wyjścia. W szatni może przebywać tylko 50% liczby osób 
pojemności szatni  

8. W związku z ograniczaniem kontaktów, uścisk dłoni zawodników zostaje zastąpiony ukłonem w 
stronę przeciwnika i w stronę sędziego. 

9. Zawodnicy oczekujący na kolejne gry zachowują dystans i są w maseczkach. 
10. Okrzyki w czasie gry powinny zostać ograniczone. 
11. Gratulacyjne przytulanie, całowanie lub uścisk dłoni są zawieszone. 
12. Zabronione jest wycieranie rąk i ręcznikiem powierzchni stołu 
13. Udostępnianie sprzętu sportowego innemu uczestnikowi jest niedozwolone. 
14. Po zakończonym pojedynku zawodnicy obowiązkowo dezynfekują ręce a sędzia powierzchnię 

stołu 
15. Po zakończonych zawodach każdy z uczestników obowiązkowo dezynfekuje ręce środkiem 

udostępnionym przy wyjściu. 
16. Badania lekarskie „Dz. U.2020.374 /Art. 31m. Akt obowiązujący wersja od 24 lipca 2020 r.  
17. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, 

których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do 
upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenie epidemicznego albo stanu epidemii. 

  



 
KWESTIONARIUSZ UCZESTNIKA ZAWODÓW 

 

Nazwisko: Imię: 

Data urodzenia: Numer tel: 

Email: Klub: 

 

Czy w Twoim otoczeniu był w ciągu ostatnich 17 

dni potwierdzony przypadek COVID-?9  

TAK NIE 

Czy miałeś w ostatnich 2. tygodniach stwierdzone 

zakażenie COVID-19 

TAK NIE 

 

Czy obserwuje Pani/Pan u siebie/ u dziecka objawy(skreślić niepotrzebne) 

Gorączka (powyżej 38°C) TAK   NIE Duszność                 TAK         NIE 

Problemy z oddychaniem       TAK   NIE Kaszel                       TAK          NIE  

Ból gardła                                   TAK   NIE Ból mięśni              TAK         NIE 

  

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika 

 

Niniejszym oświadczam, w zawodach tenisa stołowego syn/córka/ startuje dobrowolnie, a 

ja mam świadomość zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem 

się z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa zawodów i zobowiązuję się, że syn/córka/ 

będą ściśle ich przestrzegać. 

W przypadku zakażenia się syna/córki wirusem COVID-19 nie będę wnosił żadnych roszczeń 

w stosunku do organizatora zawodów. 

 

Data/podpis/podpisy ............................................................................................  

 

 

 


