
SPORT MŁODZIEŻOWY 
 

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki związaną ze zmianami organizacyjnymi w obszarze 
sportu młodzieżowego od 1 stycznia 2014, zostały zlikwidowane kadry wojewódzkie juniorów i 
juniorów młodszych / u nas kadetów/, a środki te zostały przekazane do PZS –ów na 
rozszerzenie programu związanego z przygotowaniem tych grup wiekowych do Mistrzostw 
Świata i Europy . 

Skutkiem jest powierzenie Polskim Związkom / w tym PZTS / pełnej odpowiedzialności 
organizacyjnej i szkoleniowej w/w kategoriach . 

Zobowiązano związki do:  

- przygotowania formy organizacyjnej szkolenia na rok 2014 

- opracowania kryteriów powoływania zawodników do kadry 

- opracowania we współpracy z Instytutem Sportu testów diagnostycznych i dokumentacji 
szkoleniowej oraz form okresowej skuteczności procesu szkolenia zawodników 

- przygotowania indywidualnych programów szkoleniowych dla zawodników kadry 
narodowej na rok 2014 

- wprowadzenia tzw. paszportu zawodnika  

- powołania koordynatora ds. sportu młodzieżowego. 

Zarząd PZTS w dniu 21 lutego 2014 roku powołał Panią Barbarę Kowalską na stanowisko 
koordynatora ds. sportu młodzieżowego i powszechnego. 

W następnej kolejności, zostanie przygotowany wieloletni program szkolenia młodzieży z 
uwzględnieniem roli ośrodków regionalnych i trenerów klubowych. 

Podczas Grand Prix Polski Juniorów w Bilczy, przedstawiciele pionu szkolenia PZTS, 
Dyrektor Sportowy Stefan Dryszel, Barbara Kowalska i trenerzy kadr juniorskich, byli do 
dyspozycji zainteresowanych zarówno w rozmowach indywidualnych jak i na wieczornym 
spotkaniu . 

Dyrektor Sportowy przestawił szczegółowe propozycje na rok 2014. W dyskusji padło wiele 
ciekawych propozycji, które zostały uwzględnione przy opracowywaniu programu na rok 2014, 
oraz po szerszej dyskusji zostaną uwzględnione w programie wieloletnim . 

W związku ze zmianami osobowymi w Ministerstwie Sportu, przewidziane pismem z 
sierpnia 2013 określenie wytycznych szczegółowych na wrzesień, nie zostało do dnia 
dzisiejszego zrealizowane . 

Przeprowadziliśmy indywidualne konsultacje z pracownikami Ministerstwa , Fundacji 
Sportu Młodzieżowego – do tej pory koordynatora tematu i z koordynatorami niektórych 
związków. 

Przyjęliśmy zasady nieograniczania kadry młodzieżowej w tym roku drastycznie t.j. 
ograniczając jej ilości tylko do kandydatów przygotowujących się do najważniejszych imprez. 
Przedstawiliśmy w MSiT rozszerzony skład kadr narodowych juniorów/ek do 36 osób na pion 
(łącznie 72 osoby). 

 Zachowaliśmy również dotychczasową ilość dni szkolenia tj. ca 50 w układzie: 

- kwiecień -UROCZYSTE MIANOWANIE połączone z badaniami diagnostycznymi oraz 
sprawdzianami EUROFIT 

- lipiec-/ sierpień - trzy turnusu 10 - dniowe  

- konsultacja grudzień /styczeń  



W dniu 11 marca 2014 roku Wydział Szkolenia PZTS odbędzie spotkanie z zespołem 
koordynującym program z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

W ciągu tygodnia podamy kolejną informację. 

W momencie opublikowania wysokości środków z FRKF-u przyznanych nam na szkolenie w 
ramach sportu młodzieżowego, pion szkolenia PZTS, we współpracy z Zarządem PZTS dokona 
podziału środków na zadania szkoleniowe w poszczególnych grupach wiekowych z 
uwzględnieniem OSSM w Gdańsku i w Drzonkowie.  

 

Zasady powołania : 

1.1.1 Kadra Narodowa Juniorów i Juniorek 

 

Miejsca 1-24: 

- ranking ITTF juniorów m. 1-64 (zawodnik najwyżej sklasyfikowany) 

- Mistrz Polski juniorów/juniorek (w danym roku kalendarzowym, jeśli pozostaje w tej 
kategorii wiekowej na następny sezon) 

- ranking krajowy (01.01/01.07): 

Juniorów/juniorek – do wyczerpania miejsc 1-8  

Kadetów/kadetek – 16 miejsc (1. - Mistrz Polski kadetów w danym roku kalendarzowym, 
jeśli pozostaje w tej kategorii wiekowej na przyszły sezon, 2-16 – najwyżej sklasyfikowani 
kadeci na aktualnej liście rankingowej PZTS. Jeśli mistrz Polski kadetów w danym roku 
kalendarzowym, przechodzi do kategorii juniorów, pozycje 1-16 – najwyżej sklasyfikowani 
kadeci na aktualnej liście rankingowej PZTS) 

Jeśli zawodnicy spełniają wymogi kryterium wynikowego juniorów, miejsca uzupełnia się 
według kolejności z listy kadetów. 

Młodzicy/młodziczki tylko w przypadku sklasyfikowanych na pozycjach 1-10 w rankingu 
kadetów/kadetek. 

 

Miejsca 25-36  

- kryterium uznaniowe – według decyzji trenera (maksymalnie 5 juniorów/juniorek, 
pozostałe miejsca dla kadetów/kadetek z niższego niż ostatni rocznik w tej kategorii wiekowej, 
nie uwzględniając jednak młodzików/młodziczek) 

Jeśli w okresie poprzedzającym powołanie kadr narodowych na I półrocze roku 
kalendarzowego, odbył się tylko 1 turniej rankingowy z cyklu Grand Prix w kategorii 
juniorów/juniorek lub kadetów/kadetek, na ranking kwalifikujący do kryterium wynikowego 
składają się - suma punktów rankingowych uzyskanych przez zawodników/zawodniczki w 
poprzednim sezonie i punktów rankingowych uzyskanych w pierwszym turnieju z cyklu Grand 
Prix w danej kategorii wiekowej). 


