
 

 

 

UCHWAŁA Nr 008/PZ/2017 

PREZYDIUM ZARZĄDU 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

z dnia 10 marca 2017 roku 

w sprawie: zatwierdzenia materiałów dotyczących kadr wojewódzkich 

 

 

Działając na podstawie § 24 pkt 9 ust. a) i § 25 pkt 1 ust. k) Statutu Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego oraz Regulaminu Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę następującej 
treści: 

 

§ 1 

Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia materiałów dotyczących szkolenia kadr wojewódzkich w ramach Programu 
dofinansowania ze środków FRKF zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i 
współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników 
kadry wojewódzkiej oraz z wiązanego z organizacją zawodów finałowych OOM (5 głosów za, 0 
przeciw, 0 wstrzymujących się): 

 Strategia rozwoju tenisa stołowego w Polsce w ramach Kadry Wojewódzkiej Juniorów, 
Juniorów Młodszych oraz Kadry Wojewódzkiej Młodzików w latach 2017-2020, 

 Roczny plan szkolenia Kadry Wojewódzkiej Juniorów i Juniorów Młodszych. 

 

§ 2 

Powyższe materiały stanowią załączniki do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. 

                                                          



 
 

STRATEGIA ROZWOJU TENISA STOŁOWEGO W POLSCE 
W RAMACH KADRY WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW, JUNIORÓW 

MŁODSZYCH ORAZ KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW 
W LATACH 2017-2020 

 
Cele: 

 

1. Wyłonienie uzdolnionej grupy dzieci i młodzieży w każdym województwie oraz 
szkolenie ich zgodnie z wymaganiami gry w tenisa stołowego na światowym poziomie.  

 

2. Stworzenie silnego zaplecza dla Kadry Narodowej Juniorów.  

 

3. Upowszechnienie w województwach wiedzy o nowoczesnym, systemowym i 
metodycznym treningu w tenisie stołowym ze szczególnym uwzględnieniem: 

a) gry uchwytem piórkowym 

b) organizowania treningu zgodnie z zasadą „małego świata” 

c) rozwoju rzadkich w Polsce stylów gry np.: 

 atak szybki 

 obrona podcięciem w półdystansie 

 kombi atak 

d) treningu fizycznego „specjalnego” 

e) opracowania rocznych, indywidualnych planów szkoleniowych dla każdej 
zawodniczki i zawodnika. 

 

4. Upowszechnienie w województwach treningu przygotowania fizycznego 
wszechstronnego zgodnie z „okresami krytycznymi” rozwoju cech motorycznych: 

a) szybkości 

b) zwinności 

c) mocy 

d) siły 

e) gibkości 

f) wytrzymałości 

 

 

5. Upowszechnienie w województwach wiedzy o przygotowaniu taktycznym w grze w 
tenisa stołowego, tzn. umiejętności skutecznej gry przeciwko różnym stylom. 



 

6. Upowszechnienie wiedzy o przygotowaniu psychicznym zawodniczek i zawodników 
do zawodów: 

a) rozwój motywacji, 

b) rozwój koncentracji uwagi, 

c) rozwój umiejętności kontroli napięcia mięśniowego, 

d) rozwój umiejętności „myślenia obrazami”. 

 

7. Przeprowadzenie ogólnopolskich testów: 

a) technicznych, 

b) fizycznych: 

 wszechstronnych, 

 ukierunkowanych. 

 

8. Utworzenie tzw. „Młodej Kadry”, czyli elity wszystkich Kadr Wojewódzkich w Polsce w 
oparciu o najbardziej umotywowane i najlepiej wyszkolone zawodniczki i zawodników. 

 

9. Uzyskanie znaczącego postępu z zakresu wiedzy i umiejętności trenerów 
koordynatorów Kadry Wojewódzkiej Juniorów (KWJ) i Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików (KWMł.) poprzez m.in. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla trenerów w 
oparciu o środki własne Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 

10. Wyłonienie najbardziej umotywowanych i pracowitych trenerów KWJ i KWMł oraz 
wspieranie ich dalszej kariery zawodowej. 

 

11. Przejęcie kontroli Polskiego Związku Tenisa Stołowego nad szkoleniem w ramach KWJ 
i KWMł.: 

 obligatoryjny udział trenerów KWJ i KWMł. w cyklicznych szkoleniach trenerskich 
organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, 

 konieczność zatwierdzenia kandydata na trenera koordynatora KWJ i KWMł. przez 
Polski Związek Tenisa Stołowego. 

 
 

 

 

 

       

 

 

Opracował: 

      Tomasz REDZIMSKI 

 

Warszawa, luty 2017 roku 

 



 

ROCZNY PLAN SZKOLENIA 
KADRY WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW 

i JUNIORÓW MŁODSZYCH 
 

Cele: 

1. Zorganizowanie co najmniej 2 zgrupowań 10-12-dniowych w okresie wakacyjnym 
oraz kilku cyklicznych 3-5-dniowych konsultacji szkoleniowych. 

2. Przygotowanie rocznych, indywidualnych planów szkoleniowych dla każdej 
zawodniczki i każdego zawodnika. 

3. Otoczenie szczególną opieką merytoryczną zawodniczek i zawodników grających 
rzadkimi w Polsce stylami gry: atakiem szybkim, obroną podcięciem w półdystansie, 
kombi atakiem. 

4. Podniesienie umiejętności technicznych, taktycznych, sprawności fizycznej oraz 
odporności psychicznej zawodniczek i zawodników Kadry Wojewódzkiej Juniorów 
(KWJ). 

 

Zadania szkoleniowe: 

1. Struktura treningu : 

 przygotowanie techniczne 50-70% 

 przygotowanie fizyczne 20-30% 

 przygotowanie taktyczne 10-20% 

 przygotowanie psychiczne 10-20% 

 gra podwójna 5-15% 

 

2. Przygotowanie techniczne zawodników/czek: 

a) doskonalenie silnej strony techniki w zależności od stylu gry: 

 udoskonalenie 2-3 zespołów serwisowych, 

 doskonalenie ataku: szybkiego lub topspinowego, 

 doskonalenie obrony podcięciem, 

 akcent na technikę złożoną, 

 akcent na umiejętność zmiany rotacji, rytmu, miejsca upadku piłki, 

b) rozwój wszechstronności, tzn. nie dopuszczenie do pojawienia się wyraźnej słabej 
strony. 

 

 



3. Przygotowania taktyczne: 

a) optymalizacja indywidualnego stylu gry, 

b) rozwój silnej strony, 

c) wszechstronny rozwój zmienności gry, 

d) rozwój świadomości taktycznej: 

 rozwój umiejętności kierowania całą grą, 

 rozwój umiejętności dostosowania się do różnych stylów i warunków gry. 

 

4. Przygotowanie fizyczne: 

a) rozwój wszechstronnej i specjalnej sprawności fizycznej z akcentem na moc i 
wytrzymałość tlenową, 

b) doskonalenie szybkości i zwinności, 

c) zaliczenie norm sprawności fizycznej: 

 

orientacyjne normy: chłopcy dziewczęta 

Szybkość – bieg na 30 m (s) 4,6-4,2 5,0-4,6 

Zwinność - „koperta” (s) 23,5-22.0 24,5-23,0 

Siła nóg – skok w dal z miejsca (cm) 200-270 190-210 

Siła ramion – rzut piłką lekarską (m) 10 – 13 8 – 11 

Siła brzucha - „leżenie-siad” 1min/ilość razy 49-57 44-54 

Wytrzymałośśćć  ––  bbiieegg  1122  mmiinn  ((mm)) 3000-3300 2600-2900 

Gibkość – skłon tułowia w przód (cm) 5 – 12 7 – 17 

 

5. Trening gry podwójnej: 

 doskonalenie podstaw techniki i taktyki gry podwójnej (praca nóg, serwis, odbiór 
serwisu, atak, obrona, kontratak). 

 

6. Przeprowadzenie testów technicznych: 

 atak szybki bekhend po przekątnej na blok - 130 uderzeń/120 sekund, 

 atak szybki forhend po przekątnej na blok - 130 uderzeń/120 sekund, 

 topspin forhend po przekątnej na blok - 30 uderzeń bez zepsucia, 

 topspin bekhend po przekątnej na blok - 20 uderzeń bez zepsucia, 

 atak szybki bekhend + topspin forhend na blok - 30 uderzeń bez zepsucia, 

 przebicie bekhend + forhend po całym stole - 120 uderzeń bez zepsucia, 

 atak bekhend + forhend z całego stołu w jedno miejsce - 30 uderzeń bez zepsucia, 

 atak bekhend + topspin forhend w jedno miejsce na blok - 30 uderzeń bez zepsucia, 

 atak forhend piłki podciętej (tuji) - 20 razy bez zepsucia, 

 atak bekhend piłki podciętej (tuji) - 15 razy bez zepsucia, 



 podcięcie bekhend w półdystansie - 30 razy bez zepsucia, 

 podcięcie forhend w półdystansie - 30 razy bez zepsucia,  

 topspin forhend z piłki z dolną rotacją  - 30 razy bez zepsucia, 

 topspin bekhend z piłki z dolną rotacją - 20 razy bez zepsucia, 

 smecz forhend – 50 razy bez zepsucia, 

 atak szybki bekhend długim czopem (gong) – 30 razy bez zepsucia. 

 

7. Przeprowadzenie testów ukierunkowanych (praca nóg). 

 praca nóg na odległości 140 cm/15 s. 

 praca nóg na odległości 190 cm/15 s.  

 praca nóg na odległości 240 cm/15 s. 

 

 

 

       

 

 

Opracował: 

      Tomasz REDZIMSKI 

 

Warszawa, luty 2017 roku 


