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Marek Przybyłowicz

Od: robert.janus <robert.janus@onet.eu>
Wysłano: 17 lutego 2017 12:35
Do: marek.przybylowicz@pzts.pl
Temat: Przypomnienie o zgłoszonym wniosku ŚOZTS w Kielcach

Witam serdecznie 

  

Przypominam o zgłoszonym wniosku ŚOZTS w Kielcach w sprawie przywrócenia rozgrywek II Ligi 

Świętokrzysko-Łódzkiej. 

  

Pozdrawiam 

  

--  

Robert Janus 

Prezes ŚOZTS 

tel. 739-485-322 

  

Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Kielcach 

ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce 

e-mail: sozts@sozts.pl 

www.sozts.pl 
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PZTS

Od: sport@osir.serock.pl

Wysłano: 23 marca 2017 12:24

Do: pzts@pzts.pl; zbigniew chodkowski

Temat: Uwagi i poprawki do Regulaminu Rozgrywek PZTS

Dzień dobry, 

 

Jestem przedstawicielem klubu Sokół Serock, występującego w rozgrywkach IV i V Ligi Mężczyzn. 

Jako osoba reprezentująca klub chciałbym zgłosić kilka uwag do przemyślenia przez zarząd PZTS: 

- Możliwość zgłaszania zawodników do rozgrywek klubowych na niższych szczeblach rozgrywek (IV, 

V Liga) w trakcie trwania rozgrywek. W tej chwili, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony przed 

rozpoczęciem sezonu, musi czekać cały rok, aby zagrać w rozgrywkach. Przepis ten moim zdaniem 

ogranicza rozwój zawodnikom oraz klubom. Moja propozycja: 

a) możliwość zgłoszenia zawodników bez przydziału klubowego , do rozgrywek w dowolnym 

momencie 

b) możliwość przetransferowania zawodników z przydziałem klubowym w okienku transferowej (np. 

2 tygodniowe okienko transferowe) . 

 

- Proszę też o informowanie z minimum tygodniowych wyprzedzeniem o sprawach istotnych. 

Informowanie o sprawach istotnych, dotyczących regulaminów, czy zgłoszeń na kilka godzin, przed 

ostatecznym terminem jest moim zdaniem nieodpowiednie i ogranicza możliwości działania. 

 

Pozdrawiam serdecznie, 

 

-- 

Krzysztof Szymański 

Instruktor ds. sportu 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 

ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock 

e-mail: sport@osir.serock.pl 

tel. 512 298 853 

fax 22 782 73 50 



 

 

Wnioski do zmian regulaminowych w sezonie 2017/2018 i następnych. 

 

1. Wniosek o możliwość zakontraktowania do Superligi męskiej wyłącznie po jednym zawodniku z Unii 

Europejskiej i z poza. 

2. Wniosek o poszerzenie Superligi męskiej w sezonie 2017/2018 o dwa zespoły, które zajmą 11 i 12 

miejsce w LOTTO Superlidze w sezonie 2016/2017. 

3.Wniosek o zmianę planu gier podczas Mistrzostw Polski, tak by w sobotę rozgrywano mniej gier. 

4. Wniosek o zmianę klucza rozgrywania meczów Superligi męskiej na 1-1, 2-2, 3-3, 1-2, 2-1. 

5. Wniosek by od sezonu 2018/2019 w Superlidze męskiej występowało dwóch Polaków. 

6. Wniosek o wprowadzeniu zakazu sprzedaży drużyn na poziomie od najniższej do II ligi włącznie. 

Pozostawienie takiej możliwości jedynie w rozgrywkach centralnych. ( I liga i Superliga Mężczyzn oraz  

Ekstraklasa kobiet). 

  

 

Uzasadnienie wniosku nr 1.  

SUPERLIGA męska w ostatnich latach  troszkę wypacza wyniki sportowe i siłę drużyn . Drużyny nie 

grają w jednakowych składach, liderzy często są kontraktowani na kilka meczów i przeciwko niektórym 

drużynom grają w silnym składzie, a niektórym w słabym bez lidera. Ta zmiana dawałaby  szansę innym 

Polakom na grę w superlidze, gdyż przy zakontraktowaniu lidera na kilka meczów kluby musiałyby 

jeszcze zatrudnić w miarę solidnego Polaka na rezerwę. Dotychczas niektóre drużyny mają 

zakontraktowanych po kilku przeciętnych obcokrajowców którzy w razie potrzeby przyjadą na jeden 

mecz w sezonie co na pewno nie integruje ich z kibicami, a blokuje rozwój młodym polskim 

zawodnikom.  

 

 

Uzasadnienie wniosku nr 2.  

W sezonie 2016/2017 Lotto Superliga jest bardzo wyrównana i silna jak nigdy dotąd. Nie ma słabych 

drużyn jak było to w latach poprzednich. Kluby,  które na dzień dzisiejszy są teoretycznie zagrożone 

spadkiem – KST ENERGA – MANEKIN TORUŃ, POGOŃ LĘBORK, PALMIARNIA ZIELONA 

GÓRA czy KOLPNG FRAC JAROSŁAW  to zasłużone kluby dla PZTS, które stawiają na szkolenie 

polskich zawodników. Toruń - Kulpa, Kotowski, Lębork - bracia Dosz, Zielona Góra – Nalepa, Golla. To 

wśród tych młodych zawodników są reprezentanci naszego kraju na kolejnych kilkanaście lat, którzy 

będą stanowić o sile polskiego tenisa stołowego. Pokazali już w tym sezonie, że mogą rywalizować jak 

równy z równym ze wszystkimi obcokrajowcami w Lotto Superlidze. Te drużyny i kluby oraz ich budżety 

gwarantują dostosowanie do wysokich standardów LOTTO Superligi. Wszyscy wiemy jak dzisiejszych 

czasach trudno jest o sponsorów, a w przypadku degradacji, któregoś z tych zespołów może się okazać, że 

to koniec jego istnienia. Mniemam, że na tym raczej PZTS nie zależy.  

 

 

Uzasadnienie wniosku nr 3.  

W sobotę za dużo gier nie do zaakceptowania przez organizmy zawodników. Proponuję przenieść 

półfinały na niedzielę. 

 

 

Uzasadnienie wniosku nr 4.  

Obecny system gdzie czwartą i piątą grę gra się do dwóch wygranych setów. To bardzo ciekawy system i 



 

 

dobry dla kibiców. Jednak może warto by było zmienić klucz tak by liderzy drużyn grali pierwszy pełen 

mecz.  

 

Uzasadnienie wniosku nr 5. 

Umożliwiając grę dwóm Polakom w najwyższej klasie rozgrywkowej spowodujemy, że więcej młodzieży 

zacznie uprawiać tenis stołowy, w Superlidze zobaczymy jeszcze więcej prawdziwych gwiazd, a nie 

turystów przyjeżdżających po kasę w czasie urlopów. Rodzice i zawodnicy zaczną widzieć cel i sens 

uprawiania tenisa stołowego, który może zapewnić  jakąś przyszłość. Dzisiaj wszyscy patrzą na korzyści 

z danej dyscypliny w tym finansowe. Po co trenować jak i tak pieniądze będą zarabiać Chińczycy, 

Japończycy, Koreańczycy. Myślę że nie ograniczy to klubów które chcą tworzyć wielkie widowiska z 

najjaśniejszymi światowymi i europejskimi gwiazdami tenisa stołowego bo do tego niech służą im  

europejskie puchary i Liga Mistrzów. 

 

Uzasadnienie wniosku nr 6. 

Rozgrywki centralne to już ligi na których prowadzenie potrzebne jest sporo pieniędzy. O ich pozyskanie 

w dzisiejszych czasach jak wszyscy wiemy jest bardzo trudno. Dlatego czasem, gdy ich gdzieś brakuje 

uzasadnionym jest możliwość przekazania ( sprzedania ) drużyny. Rozgrywki szczebla wojewódzkiego i 

makroregionalnego to raczej rozgrywki amatorskie, które mają na celu szkolenie młodzieży. Handel 

takimi drużynami prowadzi do patologii, która działa już w wielu dyscyplinach i dotknęła też naszą 

dyscyplinę. Przykład. 9 zawodników z jednego z największych i najlepszych klubów w Polsce 

szkolonych przez kilka lat (2-4) liga odchodzi w trakcie sezonu do klubu, którego jeszcze nie ma. 

Działacze tego nowopowstającego klubu najprawdopodobniej myślą i obiecali im i ich nieświadomym 

rodzicom, że kupią sobie jakąś II czy III ligę. Na pewno nie doszło by do takiej sytuacji gdyby musieli 

walczyć od początku np. od VI ligi. Warto o tym pomyśleć by ukrócić cwaniactwo.   

 

 

 

 

 

                                                                         Z poważaniem  

                                                                    Krzysztof Piotrowski    

 

 

 

 

   

     

  



Radom, dn. 30.03.2017r. 

 

Wydział rozgrywek PZTS 

 

Jako trener i czynny zawodnik chciałem zwrócić szczególną uwagę na system rozgrywek i losowania 

zawodników niepełnosprawnych na GP oraz MP w tenisie stołowym,  odbywających się cyklicznie w 

Gdańsku.  

Niedopuszczalne i błędne  moim zdaniem jest częste doprowadzanie do sytuacji gdzie już w grupie 

kwalifikacyjnej grają ze sobą zawodnicy z tego samego klubu.  

Następnym problemem jest sam system gier, chodzi tu głównie o sytuację gdzie zostaje wyodrębniona 

pucharowo główna „czwórka” turnieju. Zawodnicy, którzy nie dostaną się do finału muszą ponownie grać 

o wywalczoną wcześniej strefę medalową. Dochodzi do absurdu, w którym dwóch zawodników 

praktycznie już z brązowymi medalami musi ponownie o te miejsca walczyć z zawodnikami, którzy do 

tej ścisłej czwórki się nie zakwalifikowali w głównej fazie turnieju 

Następny problem: gry do późnych godzin wieczornych. Przyczyną tu może być właśnie niepotrzebnie 

nadmuchany nie spotykany nigdzie na turniejach ww. system, a także może zbyt mała ilość stołów?. 

Przeciągające się rozgrywki są dużym problemem od strony fizycznej dla większości zawodników, każdy 

z nich ma określone schorzenie. Dlaczego nie wydzielono do tej pory sali z przygotowanymi kilkoma 

materacami gdzie zawodnicy mieliby szanse położyć się i odciążyć nogi, kręgosłup. Szczególnie dotyczy 

to „wózkowiczów” którzy nie maja możliwości innego rozluźnienia bolących pleców jak tylko przez 

położenie się. Pomimo, że gry są ustawione według rozpiski godzinowej to zawodnik w przerwie i tak nie 

ma możliwości odpoczynku w hotelu ponieważ sala jest zbyt daleko położona od miejsca 

zakwaterowania. Dlatego nawet tak proste rozwiązanie jak ustawienie kilku materacy choćby w 

pomieszczeniu ze sprzętem do ćwiczeń już w jakimś stopniu rozwiązałoby sprawę. Często dochodzi do 

sytuacji, że kosztem rezygnacji ze śniadania, które wydawane jest tylko na sali zawodnik dojeżdża 

dopiero na pierwsze gry żeby nie być zmęczonym kilkugodzinnym oczekiwaniem gdyż dla niektórych 

rozgrywki rozpoczynają się około południa lub popołudniu. 

 Owe problemy i spostrzeżenia konsultowane były z zawodnikami, w tych okolicznościach proszę o 

wyjście im naprzeciw.                            

 

 Benedykt Mąkosa 

 Trener RSSiRON Start Radom 
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Marek Przybyłowicz

Od: klaudia_k2 <klaudia_k2@op.pl>

Wysłano: 30 marca 2017 13:09

Do: Marek Przybyłowicz

Temat: reorganizacja rozgrywek

Projekt reformy rozgrywek Ekstraklasy kobiet oraz I ligi kobiet i mężczyzn z zachowaniem rocznego 

okresu przejściowego 

 

 

Ekstraklasa kobiet sezon 2017/18 traktowany jako sezon przejściowy 10 drużyn  

Dążymy do zmiejszenia ekstraklasy kobiet w sezonie 18/19 do 8 drużyn 

Spadki i awanse w sezonie 2017/18 

Drużyny z pozycji 1-4 awansują do play-off i grają o tytuł mistrza Polski ,przegrywający w półfinałach 

zajmują trzecie miejsce i otrzymują brązowe medale 

Drużyny z pozycji 5-6 utrzymują się w ekstraklasie na sezon 18/19 

Drużyny z pozycji 7-8 grają baraż ze zwycięzcami meczów barażowych  zespołów z pozycji 1-2  z I ligi z 

grupy północnej i południowej- mecze na krzyż 1-2,2-1 

Mecze barażowe zespołów I ligi odbywają się w terminie 1/2 finału play-off ekstraklasy natomiast mecze 

drużyn z pozycji 7-8 i zwycięzców baraży drużyn z I ligi odbywają się w terminach meczów finałowych 

fazy play-off ekstraklasy.Zwycięzcy tych meczów mają zagwarantowane miejsce w ekstraklasie w sezonie 

2018/2019 

Drużyny z pozycji 9-10 bezpośredni spadek do I ligi 

 

I liga kobiet i mężczyzn sezon 2017/18 traktowany jako sezon przejściowy-2 grupy po 10 drużyn 

Dążymy do zmiejszenia rozgrywek I ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2018/19 do 12 drużyn grających w 

jednej grupie  

Spadki i awanse w sezonie 2017/18 

Drużyny z pozycji 1-2 grają dwuetapowe baraże 1-2,2-1 a następnie z drużynami  z pozycji 7-8 w 

przypadku ekstraklasy kobiet,oraz jednoetapowo 1-2,2-1 w   przypadku superligi męskiej  bezpośrednio 

kwalifikują się do rozgrywek w sezonie 2018/19 ( w przypadku mężczyzn nie ma potrzeby zmiejszania 

superligi więc wystarczją mecze pomiędzy pierwszoligowcami)  

Terminy baraży w przypadku kobiet ustalone powyżej w przypadku mężczyzn sprawa dowolna ponieważ 
grają tylko zespoły pierwszoligowe. 

Drużyny z pozycji 3-4 mają zagwarantowane miejsce w pierwszej lidze w sezonie 2018/19 

Drużyny z pozycji 5-7 plus 1 drużyna  zwycięzcy rozgrywek II ligi (należy wyłonić w drodze baraży wśród 

zwycięzców grup, dwa a nie jak dotychczas cztery zespoły, które zakwalifikują się do baraży o pierwszą 
ligę). 
Klucz: 

pozycja 5 w I lidze gr. północej-zwycięzca II Ligi  

pozycja 5 w I lidze gr. południowej -zwycięzca II ligi  

zespoły z drugiej ligi zostaną dolosowane do zespołów z pozycji 5 w I lidze 

pozycja 6 gr.północnej - pozycja 7 gr.południowej 

pozycja 7 gr.północnej - pozycja 6 gr.południowej 

MECZE BARAŻOWE W FORMIE MECZU I REWANŻU! 

Zwycięzcy w/w meczów kwalifikują do rozgrywek I ligi w sezonie 2018/19 

Zespoły z pozycji 8-10 bezpośredni spadek do II ligi 

 

pozdrawiam Marcin Kusiński 
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Marek Przybyłowicz

Od: klaudia_k2 <klaudia_k2@op.pl>

Wysłano: 30 marca 2017 13:14

Do: Marek Przybyłowicz

Temat: reorganizacja rozgrywek

 Jeszcze jedno!!! 

Tylko jedna drużyna z klubu w danej klasie rozgrywek już od sezonu 2017/18 jak zdążymy ale od sezonu 

2018/19 na pewno!!! 

 Marcin Kusiński 
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Marek Przybyłowicz

Od: klaudia_k2 <klaudia_k2@op.pl>

Wysłano: 30 marca 2017 13:26

Do: Marek Przybyłowicz

Temat: IMP  2018

Wniosek o zmiejszenie liczby uczestników IMP seniorów w sezonie 2018  do 32: 

-16 zawodników z rankingu  

-16 mistrzów województw 

pozdrawiam Marcin Kusiński 



Uwagi do Regulaminu Rozgrywek PZTS 
Poniżej komentarz do poszczególnych punktów, dotyczących osób niepełnosprawnych,  

obowiązującego aktualnie Regulaminu: 
 

3.2.2 Decyzję o nadaniu licencji okresowej, o odmowie nadania licencji okresowej lub o wezwaniu 
wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku podejmuje Polski Związek Tenisa Stołowego, przesyłając ją do 
wiadomości wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.  

5.4 Zawodniczka lub zawodnik w trakcie sezonu 2016/2017 może reprezentować we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego tylko jeden klub sportowy, 
stowarzyszenie lub inną osobę prawną z wyjątkiem zawodniczek i zawodników posiadających licencję 
zawodnika niepełnosprawnego, sytuacji opisanej w pkt 5.5 Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego na sezon 2016/2017 oraz z wyjątkiem zawodników uczestniczących w rozgrywkach drużynowych 
Superligi mężczyzn, którzy mogą również uczestniczyć w zagranicznych rozgrywkach ligowych państw 
niebędących członkami Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU).  

5.9.1.4 - oświadczenia dotychczasowego klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika niepełnosprawnego 
o wyrażeniu zgody na zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika niepełnosprawnego.  

7.10 Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych  

7.10.3 rozstawienie: rozstawienie na podstawie rankingu ITTF oraz Ogólnopolskiego Rankingu Osób 
Niepełnosprawnych po 3. Grand Prix Osób Niepełnosprawnych, do którego zaliczane są wszystkie punkty 
zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w turniejach Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w 2016 
roku.  

7.10.4 Udział zawodniczki lub zawodnika kadry narodowej osób niepełnosprawnych w Indywidualnych 
Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych jest warunkiem koniecznym udziału zawodniczki lub 
zawodnika w zawodach międzynarodowych.  

7.10.7 Sobota: turnieje grupowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem 
grupowym z udziałem zawodniczek i zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 2 turniejach Grand 
Prix Polski Osób Niepełnosprawnych (nie dotyczy medalistów ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich i 
Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych w konkurencjach indywidualnych) w celu wyłonienia 
zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w grupach:  

7.10.7.1 - grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 1-3, 1-2, 2-3),  

7.10.7.2 - grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3),  

7.10.7.3 - grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3, 2-4, 1-2, 4-5, 1-
5, 2-3).  

7.10.8 Sobota - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów) 
rozgrywane systemem pucharowym lub grupowym (w przypadku do 5 zawodniczek lub 5 zawodników w 
danej klasie niepełnosprawności) z udziałem:  

7.10.8.1 - rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach w turniejów 
grupowych,  

7.10.8.2 - zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów grupowych 
dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że 
zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych 
połówkach tabel turniejów pucharowych gier pojedynczych.  

 
8.9 Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych  

8.9.5 Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem grupowym z udziałem 
zawodniczek i zawodników w celu wyłonienia zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w 
grupach:  

8.9.6.1 - grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 1-3, 1-2, 2-3),  

8.9.6.2 - grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3),  

8.9.6.3 - grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3, 2-4, 1-2, 4-5, 1-5, 
2-3).  

Z komentarzem [u1]: Dostajemy tylko info zwrotne o przyjęciu 
wniosku nic ponadto ! 

Z komentarzem [u2]: Należy znieść ten wyjątek – zbyt wiele 
zamętu powoduje, a 4 lata okresu przejściowego chyba wystarczy… 

Z komentarzem [u3]: Martwy przepis, nikt nie wymagał ode 
mnie takiego oświadczenia gdy z Poznania do IKS rok temu 
przychodził Kraft i nikt teraz nie chciał zgody IKS kiedy odchodzi 
Olczak do Bronowianki 

Z komentarzem [u4]: Zawodnicy z jednego klubu nie powinni w 
rundzie eliminacyjnej trafiać do tej samej grupy. Jadą setki 
kilometrów żeby grać z kolegą klubowym…. Przy takim rozstawieniu 
jak jest teraz może się zdarzyć grupa, w której wszyscy zawodnicy 
będą z jednego klubu – fatalnie! 
Rozdzielanie zawodników z jednej organizacji do różnych grup 
stosuje ITTF (patrz: ITTF Handbook 2017 pkt 4.1.9.7) tak jest też na 
wszystkich turniejach międzynarodowych  

Z komentarzem [u5]: Martwy przepis. Nikt nie odsunął Patryka 
Chojnowskiego czy Natalii Partyki od wyjazdów i mam nadzieję, że 
nikomu nie przyjdzie to do głowy ;-) 

Z komentarzem [u6]: Jak w komentarzu 4 

Z komentarzem [u7]: Chyba, że staruje tylko 4 zawodników i 
jest to „finał”…. Wówczas kolejność gier powinna być inna!! Ostatnia 
runda 1-2 

Z komentarzem [u8]: Chyba, że startuje tylko 5 zawodników i 
jest to „finał” ….. Wówczas kolejność gier powinna być inna!! 
Ostatnia runda 1-2 

Z komentarzem [u9]: 2 runda turnieju tj. rozgrywki 
pucharowe powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami 

ITTF czyli patrz: Handbook 
for Tournament Referees 
 
Unikniemy „podkładania się” w grupach eliminacyjnych aby trafić 
tam gdzie się chce w pucharze – przykład Paweł Mazuryk klasa 8 (IKS 
Jezioro Tarnobrzeg) w ostatnich MP osób niepełnosprawnych. 

Z komentarzem [u10]: Jak w komentarzu 7 

Z komentarzem [u11]: Jak w komentarzu 8 



 8.9.7 Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem 
pucharowym lub grupowym (w przypadku do 5 zawodniczek lub 5 zawodników w danej klasie 
niepełnosprawności) z udziałem:  

8.9.7.1 - rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach w turniejów 
grupowych,  

8.9.7.2 - zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów grupowych dolosowanych 
do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i 
zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach 
tabel turniejów pucharowych.  
 
 
Pozdrawiam 
Ela Madejska 

Z komentarzem [u12]: Jak w komentarzu 9 



                                 PROPOZYCJE   ZMIAN  I  REORGANIZACJA 
 
                      ROZGRYWEK  I  LIGI  TENISA  STOŁOWEGO  MĘŻCZYZN 
 
Po przeprowadzeniu rozmów i konsultacji z czołowymi Klubami  i zawodnikami I  Ligi  
Tenisa Stołowego Mężczyzn  przedkładam Zarządowi  PZTS propozycje reorganizacji 
rozgrywek ligowych. 
Wszyscy zainteresowani podkreślają duży medialny wydźwięk rozgrywek Superligi oraz 
wzrost poziomu sportowego wśród naszej elity pingpongowej. Jednocześnie wszyscy 
wskazują na dużą dysproporcję pomiędzy najwyższą klasą rozgrywkową, a jej 
bezpośrednim zapleczem ligowym, czyli I Ligą ts. 
Dla dobra rozwoju i podniesienia poziomu sportowego naszych młodych adeptów 
plastikowej piłeczki przedkładam do rozważenia poniższe ustalenia: 

1. Utworzyć jedną centralną I Ligę (nazwa tej Ligi do ustalenia) składającą się z 14 ew. 
16-tu drużyn grających systemem każdy z każdym z bezpośrednim awansem do 
Superligi 

2. Niektórzy działacze sugerują ażeby grać  2 mecze - sobota, niedziela  - dwumecz 
według par ustalonych geograficznie 

3. Mecze ligowe rozgrywać na jednym stole z obowiązkową wykładziną GERFLOR lub 
tym podobną, systemem do 4 zwycięstw z 1 grą podwójną 

4. W każdej drużynie może podczas gry występować  tylko 1 zawodnik zagraniczny 
5. Każdy zespół musi obowiązkowo posiadać w składzie meczowym jednego 

zawodnika w wieku przynajmniej młodzieżowca 
6. Do rozważenia jest przynależność Klubów I Ligi do Spółki Superliga Sp.z.o.o. 
7. Warunki otrzymania licencji uprawniającej do przystąpienia do rozgrywek ligowych 

opracuje Spółka Superliga na podobnych (nieco rygorystycznie zmienionych i 
obniżonych) zasadach jak w przypadku najwyższej klasy rozgrywkowej. 

 
Zebrał i opracował: 
 
Jerzy Józef Jan Wieczorek 
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   Propozycje wprowadzenia zmian do R

    
pkt 9.1.2.13 otrzymuje brzmienie: 

„Podczas rozgrywania meczu ligowego na ławce lub w boksie druż

zawodniczki lub zawodnicy wpisani do protokołu meczow

Nie mogą oni utrudniać przebiegu gry i dekoncentrować

głośne okrzyki” 

 pkt 9.4.1.2 otrzymuje brzmienie: 

„Rozgrywki Superligi mężczyzn z udziałem 14 drużyn uprawnionych do udziału w tej klasie rozgrywek na 

podstawie wyników w sezonie 2016

w dwóch rundach: 

• 1 runda: systemem „każdy z każdym

• 2 runda: podział na podstawie klasyfikacji po 1 rundzie na grupy I, w której rywalizują systemem 

„każdy z każdym” zespoły z miejsc 1

w której rywalizują zespoły z miejsc 8

Uzasadnienie do pkt 9.4.1.2   

1) Wprowadzenie proponowanych

na najwyższym poziomie. 

Obecny sezon pokazał, że wszystkie druż

klasie rozgrywek. 

2) System 14 drużyn w Superlidze zwiększy liczbę młodych polskich zawod

ogrywać się na europejskim poziomie.

3) Ograniczenie liczby kolejek do 19 zwolni terminy na 

zgrupowania, starty zagraniczne)

W bieżącym sezonie jest za dużo terminów ligowych  ( w przypadku zespołów czołówki 

innych 22) 

LĘBORSKI KLUB SPORTOWY „POGOŃ”
                                           84–300 Lębork ul. Bolesława Krzywoustego 1 
                                                                          tel/fax (059) 862 27 81

                                          e-mail: pogonlebork@oknet.com.pl
konto bankowe: 17 1020 4649 0000 7202 0051 3556

                                                                   
_____________________________________________________________________________________

                                                                                                                             

 

    Wydział Rozgrywek 

    Polskiego Związku 

    Tenisa Stoł

wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018

      

ego na ławce lub w boksie drużyny mogą

ani do protokołu meczowego oraz trener i kierownik druż

oni utrudniać przebiegu gry i dekoncentrować zawodników przez wstawanie, gestykulację lub 

Rozgrywki Superligi mężczyzn z udziałem 14 drużyn uprawnionych do udziału w tej klasie rozgrywek na 

podstawie wyników w sezonie 2016/2017 lub na podstawie „dzikich kart

każdy z każdym” ( 13 kolejek ligowych) 

2 runda: podział na podstawie klasyfikacji po 1 rundzie na grupy I, w której rywalizują systemem 

zespoły z miejsc 1-7 na podstawie klasyfikacji po 1 rundzie 

w której rywalizują zespoły z miejsc 8-14 po 1 rundzie (6 kolejek ligowych w grupach)

proponowanych zmian powiększa potencjał PZTS o ko

że wszystkie drużyny Superligi zasłużyły

System 14 drużyn w Superlidze zwiększy liczbę młodych polskich zawod

poziomie.  

Ograniczenie liczby kolejek do 19 zwolni terminy na potrzeby trenera kadry narodowej (obozy, 

tarty zagraniczne). 

W bieżącym sezonie jest za dużo terminów ligowych  ( w przypadku zespołów czołówki 
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Bolesława Krzywoustego 1  

tel/fax (059) 862 27 81 
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yny mogą przebywać wyłącznie 

ego oraz trener i kierownik drużyny.   

zawodników przez wstawanie, gestykulację lub 

Rozgrywki Superligi mężczyzn z udziałem 14 drużyn uprawnionych do udziału w tej klasie rozgrywek na 

dzikich kart” prowadzone są                                          

2 runda: podział na podstawie klasyfikacji po 1 rundzie na grupy I, w której rywalizują systemem 

7 na podstawie klasyfikacji po 1 rundzie – oraz na grupę II,                   

po 1 rundzie (6 kolejek ligowych w grupach) 

za potencjał PZTS o kolejne drużyny rywalizujące                   

zasłużyły na pozostanie w tej                    

System 14 drużyn w Superlidze zwiększy liczbę młodych polskich zawodników, którzy będą mogli 

renera kadry narodowej (obozy, 

W bieżącym sezonie jest za dużo terminów ligowych  ( w przypadku zespołów czołówki – 25,                  



 

Uzasadnienie do pkt 9.1.2.13    

Usytuowanie ławek (boksów) drużyn za krótszym bokiem pola gry, sprawia, że gra jest często spontanicznie 

lub świadomie i ostentacyjnie zakłócana przez osoby z ławek (boksów).

Wymaga to unormowania.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

drużyn za krótszym bokiem pola gry, sprawia, że gra jest często spontanicznie 

zakłócana przez osoby z ławek (boksów). 

drużyn za krótszym bokiem pola gry, sprawia, że gra jest często spontanicznie 



PROPOZYCJE 

 WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY PODKARPACKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DO 

REGULAMINU PZTS NA SEZON 2017/2018. 

                         WGiD POZTS w Rzeszowie, na wniosek trenerów i działaczy woj. podkarpackiego, 

proponuje zmienid obowiązujący system losowania zawodników w Grand Prix Polski i Mistrzostwach 

Polski we wszystkich kategoriach wiekowych z wyjątkiem  weteranów. 

                          Naszym zdaniem o wiele bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie 

rozstawienia zawodników według rankingu zamiast losowania przedziałami. 

                           Podobne rozwiązanie proponujemy wprowadzid  /dot. Turniejów Grand Prix/ w 

przypadku dotychczasowego dolosowywania zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach do 16 

zawodników,  którzy wygrali swoje grupy. Również w tym przypadku zawodnik z 2. miejsca w grupie 

powinien byd odgórnie przypisany do zawodnika z pierwszej 16-tki wg klucza: 1. zawodnik z grupy A / 

/a więc najsilniejszej /  z 2. zawodnikiem grupy P / najsłabszej/, 1. zawodnik z grupy B z 2. 

zawodnikiem z grupy O , itd. 

                             Proponowane rozwiązania są najbardziej obiektywne dla zawodników, ponieważ 

podstawowym kryterium rozstawienia będzie miejsce zajmowane w rankingu. Nie można tego 

powiedzied o losowaniu w przedziałach, które zdecydowanie preferuje zawodników z niższym 

rankingiem w danym przedziale.  Pozwoli to również na unikniecie ewentualnych podejrzeo                  

o manipulację przy losowaniu.  

                               Należy podkreślid, że system rozstawiania zawodników według rankingu stosujemy 

w naszym województwie od kilku lat we wszystkich kategoriach wiekowych. Nikt z uczestników  

zawodów nie ma do niego zastrzeżeo , ponieważ jest czytelny i transparentny. Ponadto 

zdecydowanie ułatwia pracę komisji sędziowskiej. 

 

WGiD POZTS  
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Marek Przybyłowicz

Od: Dariusz Szumacher <dariusz.szumacher@pzts.pl>

Wysłano: 31 marca 2017 17:56

Do: marek.przybylowicz@pzts.pl; Sebastian Jagiełowicz

Temat: FW: Zmiany 

Proszę o zapoznanie się w poniższym . 
 
Z Poważaniem  
 
Dariusz Szumacher  
 
Prezes Zarządu   
Polski Związek Tenisa Stołowego  

Ul. Mokotowska 24 

00-561 Warszawa 

 

From: Michał Dziubański [mailto:dziubi1@hotmail.com]  
Sent: Friday, March 31, 2017 5:21 PM 
To: 'Dariusz Szumacher' 
Subject: Zmiany  

 
Witam Prezesie,  
 
Tak na gorąco ( szkoda ,że nie było sposobności do szczegółowego przegadania ) do przemyślenia . 
 
1., ,,Wygaszenie ''  GPSeniorek + otwarte IMP ?  
       
 W zamian - oragznizacja TOP 10 ? Mecz  Gwiazd Superligi - Polacy - zawodnicy zagraniczni ?  
 Na  podstawie jekiego kryterium powoływać Reprezentacje na ME , MŚ ?  
 Na podstawie ligi + IMP? 
 
2.Dodatkowe turnieje  dla młodzik , żak , kadet , junior ???? 
 
Rozmawiałem z kilkoma trenerami na GP Młodzików i wszyscy byli na nie , ponieważ wszyscy narzekają na 
koszty utrzymania klubów ( i na wiele opłat na PZTS ) Chyba trzeba na razie odpuścić  
 
3.Przyszłościowo  
    

• Zmniejszyć Ekstraklasę  Kobiet do 8 drużyn ( poprawi poziom sportowy Ekstraklasy i I ligi ) ?????? 
• Dorzucić grę deblową do rozgrywek ligowych ( gramy debla wszędzie - od IMP do IO ) 

    
 
4.Mało ważne - Ranking Ekstraklasy  
 

• Ustalać na podstawie różnicy wygranych do przegranych ( Niemcy tak maję i jest chyba 
najbardziej        obiektywny - np 19 wygranych : 10 przegranych = + 9  
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              W obecnej chwili wyżej w rankingu ligowym jest ten kto ma więcej wygranych. 
    
 
 

Powyższe propozycje mogą być istotne , ale jeszcze 
ważniejsze          moim zdanie są następujące sprawy : 

 
1.Wypracowywanie  wspólnych decyzji ( Zarząd + Rada Trenerów +  )  
 
2.Środki wypracowywane przez CS Gdańsk przeznaczać na cele szkoleniowe - dlaczego ze środków  
wypracowywanych przez Cs ( mam nadzieję ,ze takie są ) nie remontować obiektu ??? 
 
3.trenerzy Kadr Narodowych - codzienna praca z grupami reprezentacyjnymi  
 
4.Plany treningowe  ,, zielone '' ( praca treningowa ) , a nie czerwone ( akcje startowe ) 
ń dla Pzts  
 
5.Inwestowanie w kadrę szkoleniowa - nie dla umów śmieciowych dla trenerów kadr pracujących na codzie 
 
6.Podnieść rangę uczestnictwa w Kadrze Narodowej ( np.ograniczyć starty na własny koszt ,  
  każdy kto ma kasę może być Reprezentantem Polski ??? ). 
 
7.Podnieść standardy na linii - Prezes - Kadrowicze ( dialog , spotkania / odprawy / przywitania  przed ME i 
MŚ , itp itd ) 
 
8.Ustalenie zasad współpracy - Zarząd - Zawodniczki - cele , założenia , nagrody , zobowiązania itd itp  
 
Zastanawiam się czy proponując cokolwiek  , ,,nagle po diable'' jest dobrym pomysłem ? 
 
Pozdrawiam  
Michał  
 



 

KLUB SPORTOWY „BRONOWIANKA” 
30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A 

telefon: (12) 636 94 33, faks (12) 638 00 03, e-mail: sekretariat@bronowianka.pl 

PKO BP 76 1020 2906 0000 1502 0124 5026  NIP 677-18-37-495 

 
  Kraków, 31.03.2017 
 
 

Polski Związek Tenisa Stołowego 

w Warszawie  

Dyrektor Biura PZTS  

Pan Marek Przybyłowicz 

L.dz./ 46 W/2017  

 

 

Klub Sportowy „Bronowianka”  Kraków  składa wniosek o zmianę w  regulaminie 

rozgrywek  PZTS: 

1/ regulamin rozgrywek PZTS dotyczący zawodników niepełnosprawnych: 
 

a) Przynależność klubowa 

- Zawodnicy niepełnosprawni powinni reprezentować barwy tylko jednego klubu 

sportowego. Zgoda na podwójną przynależność klubową  prowadzi do częstych kolizji w 

terminach rozgrywanych meczy ligowych i zawodów innej rangi w jednym czasie (np. 

mecze ligowe PZTS  i Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych czy GP Polski). 

Wielu zawodników z niepełnosprawnością uczestniczy w rozgrywkach ligowych 

organizowanych przez PZTS oraz turniejach na wszystkich szczeblach i bardzo często  

występuje o przełożenie terminu meczy ligowych. 

Przy podwójnej przynależności klubowej, gdy dochodzi do zmiany barw klubowych nie 

może być mowy o jakimkolwiek ekwiwalencie za wyszkolenie, bo nie można 

sprecyzować, który klub powinien taki ekwiwalent zapłacić. 

 

Po zakończeniu sezonu rozgrywek 2016/2017 zawodnik powinien wskazać jeden klub, 

który będzie reprezentować w kolejnym sezonie na szczeblu zawodów osób 

niepełnosprawnych i ligowych organizowanych przez PZTS. 

 

b) Turnieje Grand Prix Osób Niepełnosprawnych i Mistrzostwa Polski 

Przy rozgrywaniu drugiego etapu turnieju trzeba zwycięzców grup losować na miejsca 3-4                        

i kolejne w tabeli. Automatyczne wpisywanie zawodników na podane z góry pozycje 

powoduje „podkładanie gier” aby nie trafić w 2 rundzie na niewygodnego przeciwnika – 

Jest to zgodne z przepisami ITTF 

Regulamin mówi o rozgrywaniu turniejów systemem pucharowym lub grupowym w 

rzeczywistości rozgrywane są niezgodnie z regulaminem, systemem do dwóch porażek, z 

możliwością zajęcia miejsca 3-4 – taki zapis jest w regulaminie rozgrywek weteranów. 

Dla tych, którzy nie wyszli z grupy i pozostałych przegrywających,  proponujemy turniej 

pocieszenia ale bez możliwości awansu do pierwszej czwórki. 



 

 

2/ Regulamin Rozgrywek PZTS  
 

a/  w rozgrywkach ligowych Ekstraklasy i I ligi kobiet należy wyrazić zgodę na 

rozgrywanie meczy bez ograniczeń zawodniczkom w kategorii młodzieżowej tak jak mają 

zawodnicy w rozgrywkach ligowych męskich. Oczywiście obowiązywać będzie zasada 

grania tylko jednego meczu w ramach tej samej kolejki . 

 

b/  należy ustalić ranking indywidualny na drugą rundę rozgrywek drużynowych 

zawodniczce pochodzącej a zagranicy, która nie rozegrała w I rundzie żadnego meczu a 

jest zgłoszona do rozgrywek przed rozpoczęciem II rundy. 

 

Liczymy na poważne potraktowanie i przyjęcie naszych propozycji. 

 

 

 

                                                         Z poważaniem. 

 

                                                       Dyrektor Klubu 

                                                       Andrzej Szymik 

                          

 



Uwagi do Regulaminu Rozgrywek PZTS 
Sprawa licencji Klubowej : 

Proponuję dopisać następujący punkt : 

 

2.4.2 W IV lidze i niżej, jeśli drużyna nie zmienia nazwy, ani składu drużyny, nie 

obowiązuje termin wykupienia licencji drużynowej w PZTS, do 10.09. 

 

 

Pozdrawiam 

Marek Biernat 
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Marek Przybyłowicz

Od: Barbara Tereszkiewicz-Stach <barbara_ts24@wp.eu>

Wysłano: 31 marca 2017 22:44

Do:  Marek Przybyłowicz 

Temat: zmiany w regulaminie rozgrywek

Witam! 
 
Proponuje zmiany w rozgrywkach indywidualnych seniorów: 
I. Grand Prix 
   - otworzyć turniej o zawodników zagranicznych nie ważne z jakiego państwa 
   - co do ilości to raczej w pierwszym sezonie nie więcej jak do tej pory 3 
   - podnieść wpisowe  
     (należy zastanowić się, czy nie zróżnicować, dla tych, którzy startują w turnieju eliminacyjnym 
można obniżyć) 
   - rozstawienie z rankingu światowego 
   - nagrody pieniężne (1-3), pula 10 tys. 
   - najlepsi grają od 32 w turnieju 
   - dla popularyzacji tenisa stołowego proponuję zapraszać czołowych zawodników z Europy lub 
Świata 
   - obowiązkowo telewizja min w niedzielę. 
 
II. Mistrzostwa Polski 
  - max po 32 zawodników 
  - pula nagród nie mniejsza jak do tej pory 
  - zapewniony udział dla zawodników ze listy światowej (1-150) 
  - mistrzowie województwa 
  - uzupełnienie listy (32) o zawodników najwyżej sklasyfikowanych po turniejach Grand Prix 
  - rozpoczynać w piątek od gry  mieszanej i podwójnej a pojedyncza od soboty 
    ( nie może tak być jak do tej pory, że zawodnik, który wziął udział w 3 kategoriach (mieszana, 
podwójna,  
    pojedyncza) to w sobotę musiał rozegrać nawet 8 gier). 
 
 
Pozdrawiam 
Barbara Tereszkiewicz-Stach 
KTS Tarnobrzeg 
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Marek Przybyłowicz

Od: Dariusz Szumacher <dariusz.szumacher@pzts.pl>

Wysłano: 3 kwietnia 2017 11:03

Do: marek.przybylowicz@pzts.pl

Temat: zmiany na nowy sezon 

Cześć , tak na szybko ; 

- delegacje sędziowskie przełożyć rozliczenie na PZTS , oczywiście kluby płacą  ryczałt za tyle meczów ile mają do 

rozegrania jako opłata startowa . 

- drugi sędzia w superlidze . 

- aby mieć akceptację PZTS,  trener kadry wojewódzkiej musi przejść szkolenie (obowiązkowo )  

 

Z Poważaniem  

 

Dariusz Szumacher  

 

Prezes Zarządu   

Polski Związek Tenisa Stołowego  

Ul. Mokotowska 24 

00-561 Warszawa 
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Marek Przybyłowicz

Od: UKS DOJLIDY Białystok <tenis.dojlidy@gmail.com>

Wysłano: 3 kwietnia 2017 14:02

Do: Marek Przybyłowicz

Temat: zmiany regulaminowe

Witam,  

 

Proponuje następujące zmiany w regulaminie PZTS na nowy sezon; 

 

1. Na zawodnika/ czke który/a zostanie ukarany żółtą/ czerwoną kartą zostaje nałożona kara finansowa w 

wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni. W przypadku nie uregulowania opłaty w w/w terminie kara 

wzrasta do 200 zł 

- w przypadku nie uregulowania kartki przed nowym sezonem zawodnikowi/ zawodniczce nie zostanie 

wydana licencja okresowa 

- opłaty za niezapłacone kartki sumują się 
- nie opłacenie kartki w ciągu 14 dni nie skutkuje walkowerem w meczu ligowym 

 

2. Zawodnicy zagraniczni występujący w lidze, którzy nie mają skończonych 23 lat nie muszą mieć 
aktualnych badań lekarskich 

 

3. W turniejach Grand Prix Polski Seniorów dopuszcza się do udziału zawodników zagranicznych 

 

4. W Superlidze powrót do systemu podziału ligi na dwie szóstki po 1 rundzie oraz wydłużyć 1 rundę do końca lutego i rozegrać 5 

meczy w 2 rudzie + play offy (marzec, kwiecień i koniec w maju)  
- Czerwiec jest już słabym miesiącem na tenis stołowy- (kwestia kibiców) 
- aspekt szkoleniowy (kluby których zawodnicy grają ligę+play offy+ liga mistrzów+ world toury+ MŚ+ ME+ mecze i obozy kadry 

mają małe możliwości treningu. Zmniejszenie ilości spotkań w Superlidze poprawi możliwości treningowe m in. dla Polaków) 

- organizacyjnie (dzień meczowy to powinno być święto kibica. Kibic powinien czekać na mecz.Przy mniejszej ilości spotkań ligowych 

w sezonie. Łatwiej jest rozstrzelić w czasie poszczególne mecze, tak aby grać mecz raz na tydzień/ dwa tygodnie. Jak są 22 mecze w 

sezonie i nie ma dogodnych terminów to dużo meczy jest sztucznie ściśniętych. Kibic często nie orientuje się kiedy i gdzie gra jego 

drużyna.  

 

--  
Kliknij tutaj prawym przycisk iem myszy, aby pobrać obrazy. Aby chronić prywatność użytkownika, 
program Outlook uniemożliwił automatyczne pobranie tego obrazu z Internetu.

 
Pozdrawiam serdecznie 

Piotr Anchim, tel. 792313001 
UKS Dojlidy Białystok 

www.uksdojlidy.pl 

 



PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU ROZGRYWEK 

  

W mojej koncepcji proponuję nawiązanie do poprzedniego systemu grupowego z podziałem na 

kategorie I i II, wkomponowując wytyczne promowane przez  Wydział Rozgrywek PZTS i 

uwzględniając postulaty trenerów. 

  

Kolorem czerwonym pozwoliłem sobie na komentarz do proponowanych zmian. 

  

Eliminacje do OTK  

1. Do każdego OTK kwalifikują się: 

  

1. w przypadku 1 OTK - 20 najlepszych zawodników ze znowelizowanej listy po 

poprzednim sezonie 
2. w przypadku 2 OTK – 20 zawodników po 1 OTK 
3. w przypadku 3 OTK -  (nowość – pomysł Michała Sawickiego) 16 zawodników z 

rankingu po 2 OTK plus 4 miejsca dla najwyżej sklasyfikowanych zawodników w 

2 OTK , którzy nie łapią się w 16 z rankingu – czyli 20 zawodników. 

  

Przykład – zawodnik „X” na I OTK był 45 a na II OTK był np. 3-4. W rezultacie po II OTK 

sklasyfikowany jest np. na 25 miejscu. Nie „łapie się” z rankingu w „szesnastce” na kolejny OTK 

ale, że był wysoko na II OTK, to jest w puli 4 najlepszych osób, którzy są premiowani bezpośrednim 

awansem do kolejnego OTK . 

  

2. 1 m-ce z każdego województwa – czyli 16 zawodników 

3. 4 otwarte półfinały przed każdym OTK (rozgrywane tak jak dotychczas – terytorialne) – 4 x 6 

zawodników – czyli 24 zawodników 

  

Uważam, że otwartość półfinałów spowoduje jeszcze większy udział zawodników z danego regionu w 

turnieju eliminacyjnym a liczba uczestników samych eliminacji może oscylować w granicach 160 – 240 

osób (4 półfinały x 40-60 zawodników), co wyraźnie przewyższa obecną liczbę zawodników startujących 

w turnieju eliminacyjnym (30-90 osób).  

Na taki turniej półfinałowy trenerzy wezmą większą liczbę zawodników, nie ponosząc dodatkowych 

kosztów za zawodników, którzy mają już zapewniony start w turnieju ogólnopolskim.  



Mamy tutaj zachowany element masowości i to dużo tańszym kosztem. W obecnym systemie turniej 

eliminacyjny przeznaczony jest głównie dla zawodników z województwa organizatora i ościennych 

województw  i ewentualnie dla dzieci bogatych rodziców. 

  

Razem 60 zawodników. Zachowany jest status masowości i dostępności imprezy oraz wyrównywania 

siły województw. W obecnym systemie tylko 16 zawodników może zakwalifikować się do turnieju 

głównego z otwartych eliminacji. Tutaj furtka jest „szersza”, bo 24 zawodników awansuje z eliminacji 

i to dużo tańszym kosztem. 

  

Zalety:  

1. Półfinały otwarte – impreza jednodniowa (np. w piątek od godz. 13), nie ma potrzeby noclegów ani 

wyżywienia, adekwatnie bliski wyjazd (do 250 - 300 km), mogą startować wszyscy z danego regionu 

2. Duża rotacyjność zawodników awansujących do kolejnego OTK . Jak jest silny półfinał, to 3-4 

zawodników utrzymuje się na 1 OTK, robiąc kolejne miejsca na półfinałach dla następnych z danego 

regionu 

3. O tym kto będzie grał w turnieju ogólnopolskim decyduje przede wszystkim rywalizacja sportowa a nie 

„portfel rodzica”. Wielokrotnie spotkałem się z zapytaniami rodziców dlaczego jedzie na eliminacje 

dziecko X a nie dziecko Y, które jest o klasę lepsze (ale biedniejsze) od dziecka X . 

4. Jadąc na OTK klub (rodzic) jest w stanie zaplanować kosztorys wyjazdu (wiem ile mam dzieci w OTK i 

jak długo będę tam przebywał ). W obecnym systemie, jak jadę w czwartek to nie wiem, kiedy wrócę i 

o ile będę biedniejszy. 

5. Odpada problem zwalniania dzieci ze szkół a trenerów (rodziców) z pracy w czwartki i piątki. 

6. Odpada problem straty treningów (czwartek, piątek, sobota) dla pozostałych zawodników w klubie 

7. Każde województwo ma swojego co najmniej jednego przedstawiciela. W takim wypadku słabe 

województwa nie powinny blokować takiej koncepcji. 

8. Odpada problem logistyczny dla organizatorów (odpowiednia liczba noclegów, wyżywienie). Tutaj 

wszystko można sobie wcześniej zaplanować 

9. Dwutorowy system uzyskiwania 20 limitów do 3 OTK (16 z rankingu plus 4 najlepszych w danym OTK) 

wymusza poważne traktowanie każdej gry, szczególnie o te dalsze miejsca.  

  

  

2. Turniej Ogólnopolski 

  

I etap: 



  

Powrót do dwóch kategorii: I i II 

  

Obecny system nie jest najlepszy (16 grup po 4 zawodników), ponieważ zawodnik po wygraniu 

grupy i pierwszego meczu w turnieju głównym (4 mecze z rzędu), może spaść jeszcze na WTK. Nie 

wspominając już tutaj o jakości gier, np. zawodnika 1 z zawodnikiem 64.  

Ja jako trener, jadąc kilkaset kilometrów, oczekuję rozegrania przez mojego zawodnika 

4,5 wartościowych gier z zawodnikiem o porównywalnym poziomie. Uważam, podobnie jak 

większość trenerów (a nie rodziców), że dysproporcje pomiędzy zawodnikami skrajnymi są zbyt 

duże (szczególnie w najmłodszych kategoriach) i nic nie wnoszą do szkoleniowego charakteru tych 

zawodów. 

  

Kategoria I : 4 grupy po 5 zawodników = 20 zawodników (dysproporcje pomiędzy zawodnikiem nr 

1 a nr 20 nie są już tak wielkie jak pomiędzy zawodnikami  1-64) 

Kategoria II: 8 grup po 5 zawodników = 40 zawodników 

  

Mamy 12 grup, więc turniej można rozgrywać na 12 stołach – odpada problem zbyt małych pól gry 

a hal na 12 stołów jest w Polsce bardzo dużo a przez to może pojawić się więcej chętnych do 

organizacji turniejów..  

  

Z I kategorii do turnieju głównego (niedziela) awansują bezpośrednio miejsca 1-2, ( 2 zawodników 

z 4 grup = 8 zawodników). Miejsca 3-5 trafiają do turnieju barażowego ( 3 zawodników z 4 grup - 

12 zawodników) 

  

Z kategorii II do turnieju barażowego awansują miejsca 1-3 (3 zawodników z 8 grup - 24 

zawodników). 4 i 5 miejsca spadają do województwa (odpowiednio w klasyfikacji końcowej 

miejsca 45-52 i miejsca 53-60) 

  

Za każde zwycięstwo w fazie grupowej zarówno w kategorii I jak i II, zawodnik otrzymuje po 1 

punkcie, doliczanym do końcowej klasyfikacji 

  

W sumie w turnieju barażowym mamy 36 zawodników (12 i 24)  

  

  



II etap – turniej barażowy: 

  

Tworzymy 12 grup po 3 zawodników. Zawodnicy grają systemem „każdy z każdym”.  

Kolejność gier 

  

I runda: 2-3,  

II runda : 1 – z przegranym z pary 2-3;  

III runda: 1 – z wygranym z pary 2-3 

  

Rozstawienie:  

- zawodnicy z miejsc 3,4,5 z I kategorii (czyli 12 zawodników - wszyscy są „wrzuceni do jednego 

worka”) są rozlosowywani do poszczególnych dwunastu grup na pierwszych numerach w grupach); 

  

- pozostali zawodnicy (miejsca 1,2,3 z kategorii II – również „wszyscy do jednego worka”) są 

dolosowywani do poszczególnych 12 grup z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy grali ze sobą w 

turnieju grupowym, nie mogą grać w tej samej grupie turnieju barażowego. 

  

Takie losowanie „wszyscy do jednego worka” wyeliminuje kunktatorskie porażki w celu lepszego 

ustawienia się do kolejnych gier. Jednak aby uniknąć „gier o pietruszkę”, należałoby wrócić do 

punktowania za zwycięstwa w grach grupowych. 

Ponadto o tym czy się awansuje do turnieju głównego decyduje rywalizacja pomiędzy 3 

zawodnikami a nie jak poprzednim systemie  tylko pomiędzy dwoma (tabelka pucharowa) i 

dotychczas często „wręcz modlono się” aby trafić na tego a nie innego zawodnika i podejrzewano 

sędziów o „akuratne losowanie”. 

  

To turnieju głównego kwalifikują się 1 i 2 miejsce z każdej z dwunastu grup turnieju barażowego 

(2 zawodników x 12 grup czyli 24 zawodników) . 3 miejsca (12 zawodników) spadają do 

województwa - w klasyfikacji końcowej miejsca 33-44.  

  

W sumie po barażach mamy 32 zawodników w turnieju głównym (8 zawodników z I kategorii i 24 

z baraży). 



(dzięki temu występuje duża wymienność  zawodników z II kategorii z zawodnikami z I kategorii i 

faktycznie słabi zawodnicy z kategorii I nie awansują ”z urzędu” do turnieju głównego, ponieważ 

mieli słabą grupę )  

  

Jak widać duża jest szansa awansu do turnieju głównego zarówno zawodników z I kategorii jak i II 

kategorii ( z 36 startujących w barażach awansuje do turnieju głównego 24 zawodników 

czyli 2/3 zainteresowanych) 

  

III etap – turniej główny: 

  

Turniej dla 32 zawodników (rozgrywany systemem pucharowym do 4 wygranych setów „od 

przodu” – kadeci i juniorzy i do 3 wygranych setów młodzicy ) oraz o miejsce 9-12, 13-16, 17-20, 

21-24, 25-32 „od tyłu”. Dla rozdzielnia poszczególnych miejsc przedziałach dolicza się punkty 

zdobyte za zwycięstwa w fazie grupowej. 

  

Rozstawienie: 

Zawodnicy z 1 miejsc w kategorii I rozstawiani są odpowiednio na numerach 1,2,3,4, zawodnicy z 

drugich miejsc – rozstawieni na miejscach 5,6,7,8. Zawodnicy z pierwszych miejsc turnieju 

barażowego są rozlosowywani na miejscach 9-20, natomiast zawodnicy z drugich miejsc turnieju 

barażowego rozlosowywani są na miejscach 21-32. 

  

Zalety tego systemu: 

1. Dużo pojedynków na odpowiednim poziomie (lepsi grają z lepszymi a słabsi ze słabymi). 

Unika się gier o przysłowiową pietruszkę zawodników 1-64, 2-63, 3-62, itd. – sugestie 

trenerów Leszka Kawy i Michała Sawickiego, Marty Lityńskiej, Janusza Błażejewicza, 

Marka Chrabąszcza) 

2. W sumie w sobotę zawodnicy grają od 4 do 6 pojedynków, natomiast w niedzielę od 2 

do 5. 

3. Duże prawdopodobieństwo wyselekcjonowania rzeczywiście najlepszych zawodników 

do turnieju głównego 

4. System pozwalający na wyrównanie różnic w poziomie gry w poszczególnych grupach 

5. Wiele szans na awans do turnieju głównego zarówno zawodników z I kategorii jak i 

drugiej (pomimo porażek ) – choć są głosy, że jest to minus tego systemu 

6. Odpowiednio długie przerwy pomiędzy grami w poszczególnych kategoriach w celu 

odpoczynku czy konsumpcji obiadu. Tego brakowało w programach minutowych 

podczas cyklu 1 GPP. 



7. Zlikwidowana została zbytnia otwartość obecnego systemu (logistyka przyjazdu, 

jakość gier) oraz zbytnia hermetyczność poprzedniego systemu (za mało możliwości na 

przebicie się z mocnego województwa do turnieju ogólnopolskiego oraz przebicia się z 

kategorii II do turnieju głównego) 

8. System ten foruje najlepszych zawodników (bo o nich musimy dbać w kontekście 

rywalizacji z Europą) a nie „ciągnie” zawodników słabych kosztem tych lepszych 

  

Program minutowy projektu ogólnopolskich rozgrywek indywidualnych 

(kadeci, juniorzy) i młodzicy w sobotę 

 Sobota 

 9.00 - I runda turniej grupowy dziewcząt – grupy A-F - 12 gier 

  9.25 - I runda turniej grupowy dziewcząt – grupy G-L - 12 gier 

 9.50 - II runda turniej grupowy dziewcząt – grupy A-F - 12 gier 

10.15 - II runda turniej grupowy dziewcząt – grupy G-L - 12 gier 

10.40 - I runda turniej grupowy chłopców – grupy A-F - 12 gier 

11.05 - I runda turniej grupowy chłopców – grupy G-L - 12 gier 

11.30 - II runda turniej grupowy chłopców – grupy A-F - 12 gier 

11.55 - II runda turniej grupowy chłopców – grupy G-L - 12 gier 

12.20 - III runda turniej grupowy dziewcząt – grupy A-F - 12 gier 

12.45 - III runda turniej grupowy dziewcząt – grupy G-L - 12 gier 

13.10 - IV runda turniej grupowy dziewcząt – grupy A-F - 12 gier 

13.35 - IV runda turniej grupowy dziewcząt – grupy G-L - 12 gier 

14.00 - III runda turniej grupowy chłopców – grupy A-F - 12 gier 

14.25 - III runda turniej grupowy chłopców – grupy G-L - 12 gier 

14.50 - IV runda turniej grupowy chłopców – grupy A-F - 12 gier 

15.15 - IV runda turniej grupowy chłopców – grupy G-L - 12 gier 

15.40 - V runda turniej grupowy dziewcząt – grupy A-F - 12 gier 



16.05 - V runda turniej grupowy dziewcząt – grupy G-L - 12 gier 

16.30 - V runda turniej grupowy chłopców – grupy A-F - 12 gier 

16.55 - V runda turniej grupowy chłopców – grupy G-L - 12 gier 

17.30 – I runda turniej barażowy dziewcząt – grupy A-L - 12 gier 

17.55 – I runda turniej barażowy chłopców – grupy A-L - 12 gier 

18.20 – II runda turniej barażowy dziewcząt – grupy A-L - 12 gier 

18.45 – II runda turniej barażowy chłopców – grupy A-L - 12 gier 

19.10 – III runda turniej barażowy dziewcząt – grupy A-L - 12 gier 

19.35 – III runda turniej barażowy chłopców – grupy A-L - 12 gier 

20.00 – zakończenie gier 

  

 Niedziela 

 9.00 – I runda turniej główny dziewcząt – 12 gier 

 9.35 – I runda turniej główny dziewcząt – 4 gry, I runda turniej główny chłopców – 8 gier 

10. 10 – I runda turniej główny chłopców – 8 gier, II runda turniej główny dziewcząt – 4 gry 

10.45 - II runda turniej główny dziewcząt – 4 gry, II runda turniej główny chłopców – 8 gier 

11.30 – gry o miejsca 17-32 dziewcząt – 8 gier, gry o miejsca 17-32 chłopców – 4gry 

12.00 – ćwierćfinały dziewcząt – 4 gry, ćwierćfinały chłopców – 4 gry, gry o miejsca 17-32 

chłopców – 4 gry 

12.40 – gry o miejsca 9-16 dziewcząt – 4 gry, gry o miejsca 9-16 chłopców – 4 gry,  

 gry o miejsca 17-24 dziewcząt – 4gry, 

13.10 - półfinały dziewcząt – 2 gry, półfinały chłopców – 2 gry, gry o miejsca 5-8 dziewcząt– 

2gry,  

 gry o miejsca 5-8 chłopców– 2gry, gry o miejsca 17-24 chłopców – 4 gry 

14.00 – finały dziewcząt i chłopców – 2 gry 

14.50 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród 



  

W niedzielę program minutowy dla młodzików byłby nieco inny, gdyż młodzicy grają tylko 

krótkie partie 

  

 9.00 – I runda turniej główny dziewcząt – 12 gier 

 9.25 – I runda turniej główny dziewcząt – 4 gry, I runda turniej główny chłopców – 8 gier 

 9. 50 – I runda turniej główny chłopców – 8 gier, II runda turniej główny dziewcząt – 4 gry 

10.20 - II runda turniej główny dziewcząt – 4 gry, II runda turniej główny chłopców – 8 gier 

10.50 – gry o miejsca 17-32 dziewcząt – 8 gier, gry o miejsca 17-32 chłopców – 4gry 

11.15 – ćwierćfinały dziewcząt – 4 gry, ćwierćfinały chłopców – 4 gry, gry o miejsca 17-32 

chłopców – 4gry 

11.45 – o miejsca 9-16 dziewcząt – 4 gry, o miejsca 9-16 chłopców – 4gry, gry o miejsca 17-

24 dziewcząt – 4gry,  

12.10 - półfinały dziewcząt – 2 gry, półfinały chłopców – 2 gry, o miejsca 5-8 dziewcząt – 2gry,  

 gry o miejsca 5-8 chłopców– 2gry, gry o miejsca 17-24 chłopców – 4 gry 

12.50 – finały dziewcząt i chłopców – 2 gry 

13.40 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród 

  

  

W wyniku sobotnich i niedzielnych rozgrywek byłyby wyłaniane następujące miejsca: 

1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-32,  

33- 44 (3 miejsce w turnieju barażowym),  

45-52 (4 miejsce w grupach),  

53-60 (5 miejsce w grupach).  

  

  

Bilans gier: 



I kategoria – 40 gier 

II kategoria – 80 gier 

Turniej barażowy – 36 gier  

Razem 156 gier, dla dziewcząt i chłopców daje to razem 312 gier, co stanowi 26 rund w turnieju 

grupowym.  

  

W niedziele 49 gier, dla dziewcząt i chłopców daje to razem 98 gier, co stanowi 9 rund w 

turnieju głównym. 

  

  

PROJEKT PUNKTACJI 

miejsce juniorzy kadeci młodzicy 

  OTK OTK OTK 

1 230 170 130 

2 210 155 120 

3-4 190 140 110 

5-6 175 129 103 

7-8 160 118 96 

9-12 145 107 89 

13-16 130 96 83 

17-20 118 88 77 

21-24 106 81 71 

25-32 94 75 65 

33-44 84 70 60 

45-52 76 65 55 

53-60 70 60 50 

Do punktów za poszczególne przedziały doliczany będzie 1 punkt (niezależnie od kategorii) za 

każde zwycięstwo w grupie, co bardziej zróżnicuje miejsce zajęte w poszczególnych 

przedziałach. 

Marek Chrabąszcz 

 


