
            

KOMUNIKAT NR 058/2014 

WYDZIAŁU ROZGRYWEK 

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

 

z dnia 2 grudnia 2014 roku 

 

w sprawie kar za nieuzupełnianie serwisu ligowego MZTS 
 

  

 Wydział Rozgrywek MZTS informuje, iż w nawiązaniu do informacji o uzupełnianiu 

danych w serwisie ligowym MZTS umieszczonej na stronie mzts.pl w dniu  

26 listopada 2014 r. i przesłanej do wszystkich klubów biorących udział w rozgrywkach 

ligowych na poziomie MZTS oraz w związku z brzmieniem pkt 13.2.3. i 40.10. Regulaminu 

Rozgrywek MZTS na sezon 2014/2015 na następujące kluby zostaje nałożona kara  

w wysokości 50 zł za nieuzupełnienie danych w serwisie ligowym:  

• KS PUZNÓWKA 

• MKS POGOŃ SIEDLCE 

• IKTS BROŃ RADOM 

• GUKS LIBERPOL ORZEŁ SIEDLIN 

• UKS SANNIKI 

• LUKS KOWALA 

• UKS SARBIEWO 

• UKS RETURN PIASECZNO 

• SCKIS HALS WARSZAWA 

• STS SZYDŁOWIEC 

• IKRTS JÓZEFÓW 

• TOPSPIN GOSIR KONSTANCIN JEZIORNA 

• MUKS FRUCTOPLANT GĄBIN 

 



 

 

Niewprowadzone dane związane są z kolejką ligową z dnia 16 oraz 23 listopada 2014 r.  

Na dzień 1 grudnia 2014 r. ww. drużyny nie uzupełniły wymaganych danych. 

Kara związana jest z nieuzupełnieniem danych w serwisie ligowym, pomimo 

kilkukrotnych przypomnień ze strony Wydziału Rozgrywek MZTS o istniejącym obowiązku. 

Pragnę przypomnieć, że serwis ligowy powstał w głównej mierze na prośbę klubów w celu 

jeszcze większego uatrakcyjnienia naszych rozgrywek. Niewprowadzanie danych przez jedne 

kluby jest swego rodzaju zachowaniem nie fair w stosunku do klubów, które dane 

wprowadzają i chciałyby poznać szczegółowe wyniki z innych meczów.  

Termin płatności kary upływa w ciągu 14 dni od daty przekazania komunikatu. 

W przypadku nieopłacenia kary w w/w terminie klub sportowy zgodne z Regulaminem 

Rozgrywek MZTS może zostać uznany za nieuprawniony do rywalizacji w rozgrywkach 

organizowanych przez MZTS oraz PZTS. 

Od decyzji Wydziału Rozgrywek MZTS przysługuje odwołanie do Zarządu MZTS 

w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

(dane do wpłaty) 
Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego 
ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa 

nr konta: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.) 

 

 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek 
Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego 

Maciej Pietrzykowski 


