
 
KOMUNIKAT NR 86/2016 

WYDZIAŁU ROZGRYWEK 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

 

z dnia 31 maja 2016 roku 
 

w sprawie meczów ligowych rozegranych 22 maja 2016 r. 

 

1. Wydział Rozgrywek MZTS informuje, iż weryfikuje wyniki następujących meczów: 

− meczu V ligi mężczyzn pomiędzy drużynami UKS LUPUS II KABATY - ULKS KAZANÓW 

II, rozegranego w dniu 22 maja 2016 r. w Warszawie, na korzyść drużyny UKS LUPUS 

KABATY II w stosunku 10-0; 

Przyczyną zweryfikowania wyniku meczu jest fakt, iż w drużynie ULKS KAZANÓW II 

wystąpił nieuprawniony zawodnik Robert Król, który wcześniej wystąpił już  

w 3 meczach III ligi męskiej i stracił prawo gry w niższej klasie rozgrywkowej  

(pkt 17.1. regulaminu MZTS na sezon 2015/2016). 

Za powyższe przewinie nie ma przewidzianej kary finansowej. 

− meczu IV ligi mężczyzn pomiędzy drużynami GUKS ORZEŁ II SIEDLIN - LUKS 

RZEKUNIANKA RZEKUŃ, planowany do rozegrania w dniu 22 maja 2016 r. jako 

walkower 10-0 na korzyść drużyny GUKS ORZEŁ II Siedlin; 

Przyczyną zweryfikowania wyniku meczu jest fakt, iż drużyna LUKS RZEKUNIANKA 

RZEKUŃ nie stawiła się w wyznaczonym terminie. 

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

(pkt 40.6.1.) WR nakłada karę finansową na zespół LUKS RZEKUNIANKA RZEKUŃ 

w wysokości – 250 zł, płatną w terminie 14 dni od dnia przekazania komunikatu. 

2. Wydział Rozgrywek MZTS informuje, iż nakłada karę na Marcina Woskowicza  

(UKS VICTORIA REPRO PŁOCK) za otrzymanie żółtej kartki podczas rozgrywania meczu 

II ligi mężczyzn w dniu 22 maja 2016 r. rozgrywanego w Płocku pomiędzy drużynami UKS 



VICTORIA REPRO PŁOCK - SCKIS HALS WADWICZ WARSZAWA w wysokości 50 zł zgodnie 

z Regulaminem Rozgrywek MZTS na sezon 2015/2016 (pkt 40.1.).  

Termin płatności upływa w ciągu 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki. W przypadku 

nieopłacenia kary w ww. terminie zawodnik będzie uważany za nieuprawnionego do gry. 

 

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) 

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 


