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 Gdańsk 24.06.2021 r. 

 

             ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 

          SĘDZIÓW  TENISA  STOŁOWEGO 

                 WOJEWÓDZTWA  POMORSKIEGO. 

 

  Kolegium Sędziów  Pomorskiego  Wojewódzkiego  Związku  Tenisa  Stołowego 

w Gdańsku zwołuje 

na dzień 30 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 18.00 (1-szy termin) 

i na godz, 18.30 (2-gi termin) 

zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

 

Zebranie, którego celem jest podsumowanie 4 letniej działalności Kolegium odbędzie 

się w kawiarence klubu MRKS-u w Gdańsku ul. Meissnera 1. 

  W zebraniu mają prawo uczestniczyć sędziowie tenisa stołowego 

województwa pomorskiego, którzy posiadają legitymację sędziowską sędziego: 

kandydata, okręgowego, związkowego, państwowego lub międzynarodowego. 

 

       Przewodniczący Kolegium Sędziów PWZTS 

        mgr Władysław Mazurek 

  



 

 

  Projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie zebrania 
2. Wybór przewodniczącego zebrania 
3. Wybór komisji wniosków 
4. Wybór komisji  wyborczo/skrutacyjnej 
5. Sprawozdanie z działaln0ści Kolegium Sędziów PWZTS za lata 2016 -2021. 
6. Dyskusja 
7. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu KS. 
8. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Kolegium Sędziów PWZTS 
9. Sprawozdanie komisji wyborczo/skrutacyjnej z ustalenia listy kandydatów na 

przewodniczącego Kolegium Sędziów PWZTS. 
10. Wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów PWZTS.- przeprowadza Komisja 

wyborczo-skrutacyjna 
11. Zgłaszanie kandydatów na członków Kolegium Sędziów PWZTS 
12. Sprawozdanie komisji wyborczo-skrutacyjnej z ustalenia listy kandydatów na członków 

Kolegium Sędziów PWZTS. 
13. Wybory członków Kolegium Sędziów PWZTS(3 osobowego w tym przewodniczącego) 
14. Sprawozdanie Komisji wnioskowej oraz przyjęcie uchwały zebrania sprawozdawczo 

wyborczego Kolegium Sędziów PWZTS. 
15. Zakończenie obrad        
 

 

 

  



 

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 mój  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 ............................................................................................  

 

 


