
KOMUNIKAT NR 85/2016

WYDZIAŁU ROZGRYWEK
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

z dnia 20 maja 2016 roku

w  sprawie  weryfikacji wyników  meczów  ligowych  rozegranych
8 maja 2016 r.

Wydział Rozgrywek MZTS informuje, iż weryfikuje wyniki następujących meczów:

1. meczu  II  liga  mężczyzn  pomiędzy  drużynami  IKRTS  JÓZEFÓW  -  LUKS  WARMIA

LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 8 maja 2016 r. jako walkower 10:0 na korzyść drużyny

LUKS WARMIA LIDZBARK;

Przyczyną  zweryfikowania  wyniku  meczu  jest  fakt,  iż  w  drużynie  IKRTS  JÓZEFÓW

wystąpił  nieuprawniony  zawodnik Olczak  Mariusz,  który  w  tym  samym  terminie

ligowym wystąpił w meczu IV ligi mężczyzn pomiędzy drużynami ŻAK ISKRA KOTUŃ -

IKRTS JÓZEFÓW II  (mecz ten z terminu 8 maja 2016 r.  rozegrano awansem w dniu 3

kwietnia 2016r.).

W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZTS na sezon 2015/2016

(pkt  40.6.4.)  WR  nakłada  karę  finansową  na  zespół  IKRTS  JÓZEFÓW

w wysokości – 100 zł, płatną w terminie 14 dni od dnia przekazania komunikatu.

2. meczu III ligi  mężczyzn pomiędzy drużynami ULKS KAZANÓW - UKS SANNIKI z dnia

8 maja 2016 r. jako walkower 10:0 na korzyść drużyny ULKS KAZANÓW;

Przyczyną zweryfikowania wyniku meczu jest fakt, iż w drużynie UKS SANNIKI wystąpił

nieuprawniony zawodnik Bąbrych Hubert, zgłoszony przez klub jedynie do rozgrywek IV

ligi mężczyzn.

W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZTS na sezon 2015/2016

(pkt  40.6.3.)  WR  nakłada  karę  finansową  na  zespół  UKS  SANNIKI

w wysokości – 100 zł, płatną w terminie 14 dni od dnia przekazania komunikatu.



3. meczu II ligi kobiet pomiędzy drużynami GLUKS NAPRZÓD SKÓRZEC GRZYBOWY RAJ -

SCKIS  HALS  WADWICZ  WARSZAWA  z  dnia  8  maja  2016  jakowynik  8:2  na  korzyść

zespołu GLUKS NAPRZÓD SKÓRZEC (weryfikacja obu gier podwójnych jako wyniki 3:0

na korzyść zespołu GLUKS NAPRZÓD SKÓRZEC GRZYBOWY RAJ ).

Przyczyną zweryfikowania wyniku meczu jest fakt, iż w drużynie SCKIS HALS WADWICZ

WARSZAWA  wpisano  niezgodne  z  rankingiem  do  protokołu  meczowego  w  deblu

zawodniczkę Renatę Adamkiewicz,  która zagrała  na  II  stole (niezgodnie  z  pkt  25.3.

regulaminu).

W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem Rozgrywek MZTS na sezon 2015/2016

(pkt 40.6.6.) WR nakłada karę finansową na zespół SCKIS HALS WADWICZ WARSZAWA –

50 zł, płatną w terminie 14 dni od dnia przekazania komunikatu.

Od decyzji Wydziału Rozgrywek MZTS przysługuje odwołanie do Zarządu MZTS w terminie

7 dni od dnia jej ogłoszenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje konieczności opłacenia

kary w ww. terminie.

(dane do wpłaty)
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