Regulamin.
Dotyczący zasad organizacji i udziału zawodników w Turniejach Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich w Tenisie Stołowym.
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich oraz
Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich
W związku z wieloma nieporozumieniami i protestami członków Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich, dotyczących udziału w zawodach osób nie będących członkami organizacji
abstynenckich i grających w profesjonalnych ligach tenisa stołowego z licencjami PZTS oraz w trosce
o podwyższanie i ujednolicenie standardów ogólnopolskich i regionalnych turniejów organizowanych
przez KRZiSA i MZSA oraz pod ich auspicjami i patronatem zostają wprowadzone zasady dotyczące
udziału i organizacji turniejów.
pkt.1
Turnieje organizowane są wyłącznie dla członków Stowarzyszeń, Klubów abstynenckich i ich
najbliższej rodziny, amatorów bez czynnej licencji zawodniczej, nie zrzeszonych w profesjonalnych
klubach tenisa stołowego.
Osoby nie będące członkami stowarzyszenia oraz grający wyczynowo w ligach PZTS (bez względu na
poziom rozgrywek) nie mogą brać udziału w zawodach.
pkt.2
Odpowiedzialność za zgłoszenie zawodników do turnieju ponosi Prezes Stowarzyszenia.
Zgłoszenia do turnieju może dokonywać tylko i wyłącznie członek Zarządu Stowarzyszenia.
W przypadku stwierdzenia zgłoszenia przez stowarzyszenie zawodnika nie uprawnionego (pkt.1)
Stowarzyszenie zostanie zdyskwalifikowane ze wszystkich rozgrywek tenisa stołowego
organizowanych przez KRZiSA i MZSA na okres 1 roku.
pkt.3
Zakaz gry okładzinami typu "czop" - Po wielomiesięcznych konsultacjach, zbierania opinii wśród
profesjonalistów w tej dziedzinie i wychodząc na przeciw postulatom większości amatorsko grających
w tenisa stołowego członków Stowarzyszeń abstynenckich, wprowadzamy zakaz używania tego typu
okładzin. Ma to na celu wyrównanie szans w rywalizacji sportowej gdyż naszym zdaniem zawodnicy
grający tego typu sprzętem zyskują przewagę w rywalizacji z zawodnikami którzy będąc zupełnymi
amatorami rzadko lub nigdy nie mają możliwości poznania, zrozumienia i nauczenia się gry
przeciwko tego typu okładzinom, co daje przewagę zawodnikom nimi grającymi.
Ograniczenie to prosimy potraktować jako ostateczne i kończące wielomiesięczne dyskusje
przeciwników i zwolenników tego przepisu. Turnieje sportowe służą integracji, dobrej zabawie
i zdrowej, wyrównanej rywalizacji sportowej w naszym środowisku i nie mogą być miejscem sporów
i kłótni dotyczących sprzętu i osób uprawnionych do startu w zawodach.
POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU MUSZĄ BYĆ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ WSZYSTKICH
REGULAMINÓW TURNIEJOWYCH ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z KRAJOWĄ RADĄ I
MAZOWIECKIM ZWIĄZKIEM STOWARZYSZEŃ ABSTYNENCKICH
PRZEWODNICZĄCY KRZiSA i Prezes MZSA
Bogdan Urban

