
 
 

                       

  

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego 
w Gdańsku 

80-462 Gdańsk ul. Meissnera 1 Nr konta: 45 1020 1811 0000 0702 0112 7141 

Adres e-mail: info@pwzts.pl; Strona: www.gdansk.tenis-stolowy.org 
 

Gdańsk, 20.08.2020 r. 

 

 

Organizator:   
 Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku, 

 MRKS Gdańsk 

 Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku, 

 Urząd Marszałkowski w Gdańsku. 

Główny sponsor:   
 Firma GASPORT 

Cel:   wyłonienie mistrzów województwa pomorskiego w kategorii junior w grze 

pojedynczej i podwójnej i mieszanej. 

Termin:  30 SIERPNIA 2020 r. (NIEDZIELA)  

Losowanie o godz. 10.00 , początek gier godz. 10.15 

Miejsce: Hala  MRKS Gdańsk ul. Meissnera 1 

Prawo startu mają:  
 zawodniczki i zawodnicy zgłoszeni za pomocą wypełnionego kwestionariusza 

uczestnika zawodów kategorii wiekowych: żak, młodzik, junior młodszy i junior, 

posiadający licencje na sezon 2019/2020 i ważne badanie lekarskie, co potwierdzają 

na liście zgłoszeniowej trenerzy lub inne osoby upoważnione przez kluby. 

 

Sposób przeprowadzenia zawodów:  

 zawody zostaną rozegrane zgodnie z regulaminami PZTS i PWZTS na stołach 

Butterfly białymi plastikowymi piłeczkami BUTTERFLY ***, zgodnie z 

regulaminem PWZTS. 

 

 

http://www.gdansk.tenis-stolowy.org/


 
 

Nagrody:   

 za miejsca 1-4 w grach pojedynczych, podwójnych i mieszanych zostaną wręczone  

puchary medale i nagrody. 

Zasady finansowania:  

 Mistrzostwa są dofinasowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku 

 koszty związane z organizacją zawodów pokrywają organizatorzy, a pozostałe koszty 

(wpisowe, przejazdy, itp.) pokrywają kluby delegujące zawodników i zawodniczki, 

 wpisowe 20,- PLN. 

Ubezpieczenie: 

 osoby zgłaszające zawodników do turnieju są odpowiedzialne za ubezpieczenie 

zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków,  

 organizatorzy nie ubezpieczają startujących i nie biorą odpowiedzialności za 

wypadki. 

Uwagi końcowe: 

 organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na 

terenie obiektów udostępnianych w czasie zawodów. 

 

PODSTAWOWE WYTYCZNE  
W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAWODÓW TENISA STOŁOWEGO 

PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO W ZWIĄZKU 
Z COVID-19 

Podstawowe wymagania dla organizatora zawodów 
1. 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 

turniejów PWZTS oraz organizatora zawodów. 

2. 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.  

3. Ze względów bezpieczeństwa organizator musi poinformować uczestników 

zawodów (zawodników, trenerów lub opiekunów, sędziów) o konieczności 

zachowania zasad bezpieczeństwa a także o maksymalnej liczbie osób mogących 

przebywać w danym pomieszczeniu/ strefie. 

4. Ceremonia otwarcia zawodów powinna zostać ograniczona do informacji ogłoszonej 

przez spikera zawodów. 

5. Należy ograniczyć do minimum liczbę krzeseł i ławek. 

6. Należy regularnie dezynfekować powierzchnie wspólne i często dotykane 

7. Wskazane jest raz na 2,5 h wietrzenie hali. 

8. Ceremonia wręczania nagród powinna odbywać się z zachowaniem następujących 

zasad: wszystkie przedmioty przekazywane zawodnikom powinny być 

zdezynfekowane przed wręczeniem a podium powinno być tak duże, aby zachować 

odstęp między zawodnikami. 

 

Podstawowe wymagania dla uczestników zawodów 
1. 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 

turniejów PWZTS oraz organizatora zawodów. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

5. PWZTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażenie wirusem COVID 19 

uczestników zawodów tenisa stołowego. 

6. 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. 

7. Klub zgłaszający zawodników na zawody jest zobowiązany do dostarczenia do biura 

zawodów wykazu nazwisk i numerów telefonów: kierownika ekipy, trenerów lub 

opiekunów 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. 

8. 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  

9. W związku z ograniczaniem kontaktów, uścisk dłoni zawodników zostaje zastąpiony 

ukłonem w stronę przeciwnika i w stronę sędziego. 

10. Okrzyki w czasie gry powinny zostać ograniczone. 

11. Gratulacyjne przytulanie, całowanie lub uścisk dłoni są zawieszone. 

12. Udostępnianie sprzętu sportowego innemu uczestnikowi jest niedozwolone. 

13. Po zakończonych zawodach każdy z uczestników obowiązkowo dezynfekuje ręce 

środkiem udostępnionym przy wyjściu. 

14. Badania lekarskie „Dz. U.2020.374 /Art. 31m. Akt obowiązujący wersja od 24 lipca 

2020 r.  

15. Przedłużenie ważności orzeczeń lekarskich wydanych w ramach wstępnych, 

okresowych i kontrolnych badań lekarskich. Szczególne rozwiązania związane z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

16. 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 mieszkasz lub mieszkałeś z kimś,  
kto był lub jest poddany kwarantannie?  

TAK NIE 

Czy byłeś w kontakcie z osobą u której  
pozytywnie stwierdzono zakażenie  

COVID-19  

TAK NIE 

Czy miałeś stwierdzone zakażenie  
COVID-19 

TAK NIE 

 

Oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego 

Niniejszym oświadczam, w zawodach tenisa stołowego syn/córka/sam startuję 

dobrowolnie, mając świadomość zagrożenia epidemicznego. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z podstawowymi wymogami 

bezpieczeństwa PWZTS i zobowiązuję się, że syn/córka/sam do ścisłego ich 

przestrzegania. 

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

żadnych roszczeń w stosunku do PWZTS. 

 

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

 

 

 

Sekretarz PWZTS                                                                                     

Karol Skolimowski 
 


