KOMUNIKAT NR 034/2013/2104

WYDZIAŁU ROZGRYWEK
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 4 lipca 2014 roku
w sprawie przygotowań do sezonu 2014/2015

1. Procedura nadawania licencji okresowych
W dniu 4 lipca 2014 roku Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął decyzję
o zmianie procedury nadawania licencji okresowych oraz zgłaszania drużyn do
rozgrywek w sezonie 2014/2015 polegającej na przesłaniu drogą elektroniczną do
Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz do wiadomości właściwego
wojewódzkiego związku tenisa stołowego następujących formularzy elektronicznych:
- wniosków o zmianę przynależności klubowej wraz z oświadczeniem zawodnika;
- wniosków o nadanie licencji okresowych w sezonie 2014/2015;
- zgłoszeń drużyn do rozgrywek w sezonie 2014/2015.
Zapisane na dysk komputera formularze elektroniczne, powinny zostać wypełnione,
ponownie zapisane na dysk oraz przesłane jako załączniki wiadomości przesłanej w
stosownych terminach, za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek PZTS
na adres e-mailowy: marek.przybylowicz@pzts.pl
Decyzja Wydziału Rozgrywek PZTS w sprawie nadania licencji okresowych będzie
niezwłocznie przesłana drogą elektroniczną wnioskodawcy oraz do wiadomości
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego w postaci pliku zgłoszenia z
naniesioną datą nadania oraz kolejnymi numerami nadanych licencji okresowych.
Na podstawie decyzji Polski Związek Tenisa Stołowego wystawia wnioskodawcy
fakturę VAT, która zostanie przesłana pocztą tradycyjną do wnioskodawcy, a także
drogą elektroniczną na adres e-mailowy wnioskodawcy oraz do wiadomości
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego.
Wpłat w terminie 7 dni należy dokonywać na konto:
Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa
nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140
Zestawienia nadanych licencji okresowych będą na bieżąco uaktualniane i
publikowane na stronie internetowej Wydziału Rozgrywek PZTS - www.wr.pzts
Przekazanie wojewódzkim związkom tenisa stołowego 60% środków z tytułu
opłat licencyjnych nastąpi w terminie do dnia 24 września 2014 roku.
2. System licencyjny
Warunkiem udziału klubu sportowego we współzawodnictwie sportowym,
organizowanym i prowadzonym przez Polski Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie

związki tenisa stołowego jest posiadanie licencji okresowej klubowej na sezon
2014/2015.
Warunkiem prowadzenia drużyny ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1 ligi
kobiet i mężczyzn uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym i
prowadzonym przez Polski Związek Tenisa Stołowego jest posiadanie przez trenera
drużyny licencji okresowej trenera na sezon 2014/2015.
Warunkiem udziału zawodnika we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i
prowadzonym przez Polski Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa
stołowego jest posiadanie licencji okresowej zawodnika na sezon 2014/2015. Zapis
ten nie dotyczy zawodów, których regulaminy wyraźnie wyłączają obowiązek
posiadania licencji okresowej zawodnika.
Warunkiem nadania licencji okresowej zawodnika na sezon 2014/2015 jest
posiadanie przez klub sportowy zawodnika, licencji okresowej klubu sportowego na
sezon 2014/2015.
3. Wysokość opłat za licencje okresowe
W dniu 4 lipca 2014 roku Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął decyzję
w sprawie ustalenia wysokości opłat za licencje okresowe w sezonie 2014/2015:
- licencja klubowa - 150 zł;
- licencja trenera - 40 zł;
- licencja sędziego - 50 zł;
- licencja zawodniczki ekstraklasy kobiet - 60 zł;
- licencja zawodnika Superligi mężczyzn - 100 zł;
- licencja zawodnika 1 ligi kobiet i mężczyzn - 50 zł;
- licencja zawodnika seniora - 40 zł;
- licencja zawodnika urodzonego w roku 1997 i młodszego - 25 zł;
- licencja zawodnika niestowarzyszonego - 50 zł;
- licencja zawodnika weterana - 50 zł.
4. Wysokość opłat za wpisowe do rozgrywek drużynowych
W dniu 4 lipca 2014 roku Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjął decyzję
w sprawie ustalenia wysokości opłaty wpisowego do rozgrywek drużynowych w
sezonie 2014/2015:
- drużyny ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn - 1500 zł;
- drużyny 1 ligi kobiet i mężczyzn - 1100 zł.
5. Ważne terminy
Z uwagi na zmianę terminu rozpoczęcia sezonu 2014/2015 tj. 1 sierpnia 2014 roku
ostateczne terminy dokonywania zmian przynależności klubowej oraz nadawania
przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych zawodniczkom i
zawodnikom, a także zgłaszania drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do
rozgrywek drużynowych w sezonie 2014/2015 przedstawiają się następująco:
15 lipca 2014 roku - ostateczny termin dokonywania zmian przynależności
klubowej oraz nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych E

zawodniczkom i zawodnikom, a także zgłaszania do Polskiego Związku Tenisa
Stołowego drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do rozgrywek drużynowych
ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015;
31 lipca 2014 roku - ostateczny termin dokonywania zmian przynależności
klubowej oraz nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych L
zawodniczkom i zawodnikom, a także zgłaszania do Polskiego Związku Tenisa
Stołowego drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do rozgrywek drużynowych
1. ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2014/2015;
10 września 2014 roku - ostateczny termin dokonywania zmian przynależności
klubowej oraz nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych S
lub M zawodniczkom i zawodnikom, a także zgłaszania do wojewódzkich związków
tenisa stołowego drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do rozgrywek
drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn oraz niższych klas rozgrywkowych w sezonie
2014/2015.
6. Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych
Warunki niezbędne
drużynowych:

do

formalnego

przekazania

miejsca

w

rozgrywkach

rozgrywki ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi kobiet i mężczyzn:
- wniosek do Wydziału Rozgrywek PZTS o wyrażenie zgody na przekazanie miejsca
podpisany przez zainteresowane kluby sportowe;
rozgrywki 2. ligi kobiet i mężczyzn oraz niższe klasy rozgrywkowe:
- wniosek do wojewódzkiego Wydziału Rozgrywek prowadzącego rozgrywki o
wyrażenie zgody na przekazanie miejsca podpisany przez zainteresowane kluby
sportowe:
"Na podstawie par. 2.4.9.19 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2012/2013
składamy wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie miejsca klubu X w np. I lidze
mężczyzn na rzecz klubu Y"
- wniosek należy złożyć w następujących terminach:
- drużyny ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn - do dnia 15 lipca 2014 roku
- drużyny 1 ligi kobiet i mężczyzn - do dnia 31 lipca 2014 roku;
- drużyny 2 ligi i niższych - do dnia 10 września 2014 roku.
- do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
- uchwała klubu sportowego X o przekazaniu miejsca na rzecz klubu Y;
- uchwała klubu sportowego Y o przejęciu miejsca od klubu Y;
- kopie statutów klubów sportowych X i Y;
- potwierdzenie wniesienia opłat:
- miejsce w ekstraklasie kobiet lub Superlidze mężczyzn - opłata na rzecz PZTS 10.000 zł;
- miejsce w 1 lidze kobiet lub mężczyzn - opłata na rzecz PZTS - 5000 zł;
- miejsce w 2 lidze kobiet i mężczyzn oraz niższych - opłata na rzecz
wojewódzkiego związku tenisa stołowego, którego klub przekazuje miejsce do 3000 zł

7. Tabela opłat transferowych
miejsce
w
rankingu
1-4
5-8
9 - 16
17 - 24
25 - 32
33 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 180
181 - 250
251 - 500

ITTF*
4500
3900
3400
3000
2600
2300
2000
1700
1400
1100
900
700
500
250

ETTU*
3400
3000
2600
2300
2000
1700
1400
1100
900
700
500
350
250
0

EKSTRA
17000
14000
11000
9000
7000
5000
3500
2500
0
0
0
0
0
0

1 LIGA
11000
9000
7000
6000
4500
3500
2000
1000
0
0
0
0
0
0

SEN

JUN

17000
14000
11000
9000
7000
5000
3500
2500
1000
600
0
0
0
0

8000
7000
6000
5000
3500
2500
1000
500
200
100
0
0
0
0

KAD
6000
5000
4000
2500
1500
1000
500
200
100
0
0
0
0
0

MŁO
4000
3000
2500
1500
1000
500
200
100
0
0
0
0
0
0

* wysokość opłaty transferowej za zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika
zagranicznego nie posiadającego obywatelstwa polskiego

Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie jest zależna od liczby lat szkolenia zawodniczki lub
zawodnika (do wieku młodzieżowca) w danym klubie sportowym:
- powyżej 5 lat - 100%
- do 4 lat - 80%
- do 3 lat - 60%
- do 2 lat - 40%
- do 1 roku - 20%

Przy określaniu na podstawie Tabeli opłat transferowych wysokości ekwiwalentu za
wyszkolenie, należy wybrać jego najwyższą wartość z kwot wynikających z miejsc
zajmowanych przez zawodniczkę lub zawodnika w różnych rankingach.
Wysokość opłaty transferowej na rzecz Polskiego Związku Tenisa Stołowego wynosi
10% ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika, zarówno w przypadku
transferu jak i wypożyczenia.
W przypadku transferu zawodniczki lub zawodnika pomiędzy klubami sportowymi z
różnych województw, wysokość opłaty transferowej na rzecz dotychczasowego
wojewódzkiego związku tenisa stołowego wynosi 2% ekwiwalentu za wyszkolenie
zawodniczki lub zawodnika.
W przypadku zawodniczek lub zawodników będących medalistami Mistrzostw
Europy Juniorów i Kadetów stosuje się ekwiwalent za wyszkolenie w podwójnej
wysokości, przysługujący klubowi macierzystemu wyłącznie wtedy, gdy zawodniczka
lub zawodnik był objęty szkoleniem w klubie przez co najmniej 3/4 sezonu.
W przypadku zawodniczek lub zawodników będących uczestnikami Mistrzostw
Europy Juniorów i Kadetów ekwiwalent za wyszkolenie jest ustalany i opłacany po
Mistrzostwach Europy Juniorów i Kadetów.
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek PZTS

Marek Przybyłowicz

