
Specyfikacja aplikacji  
„Cała Polska gra w Ping Ponga” 

  

  

CEL APLIKACJI 

Celem aplikacji jest popularyzacja tenisa stołowego w Polsce poprzez wykorzystanie 

technologii mobilnych do ułatwienia, a także rozbudowania możliwości uprawiania 

tenisa stołowego. Aplikacja składać się będzie z trzech modułów: 

-    informacyjnego 

-    szkoleniowego 

-    społecznościowego 

  

1. Moduł informacyjny - zadaniami modułu są: udostępnienie użytkownikowi 

stałego dostępu do najświeższych informacji dotyczących tenisa stołowego  

z Polski i ze świata. W module prezentowane będą również informacji odnośnie 

działalności Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Użytkownicy aplikacji, będą 

mogli śledzić poczynania kadry narodowej - poznać jej skład oraz sztab 

szkoleniowy, znaleźć aktualności związane z kadrą, a także poznać terminarz 

nadchodzących meczów kadry. Dodatkowo dostępny będzie formularz 

kontaktowy do PZTS. 

 

Elementu modułu: 

a.    aktualności ze świata tenisa stołowego 

b.    kadra narodowa 

c.    terminarz turniejów tenisa stołowego 

d.    kontakt z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego 



Terminarz turniejów podzielony będzie na turnieje międzynarodowe, oficjalne 

turnieje krajowe oraz turnieje amatorskie. Użytkownicy aplikacji będą mieli 

możliwość samodzielnego zgłaszania turniejów. Zgłoszenia zatwierdzane będą 

przez administratora. 

  

2.  Moduł szkoleniowy - zadaniem modułu jest zapewnienie użytkownikom dostępu 

do materiałów szkoleniowych na wysokim poziomie, wsparcie w treningu  

i rozwijaniu umiejętności zawodniczych. Moduł zawierać będzie bazę szkół tenisa 

stołowego wraz z danymi kontaktowymi, a także panel trenera online, z którym 

możliwy będzie kontakt celem uzyskania wskazówek dotyczących treningu. 

 

Elementy modułu: 

a.   obowiązujące zasad gry w tenisa stołowego; 

b. filmy instruktażowe i opisy treningów o różnych poziomach zaawansowania; 

c.   ciekawostki na temat tenisa stołowego; 

d. interaktywna mapa szkół tenisa stołowego wraz z danymi kontaktowymi; 

zalogowani użytkownicy będą mieli możliwość dodania szkoły, zgłoszenia 

zatwierdzane będą przez administratora; 

e. panel trenera online, któremu zalogowani użytkownicy będą mogli zadawać 

pytania związane z treningiem tenisa stołowego; 

  

3. Moduł społecznościowy (grywalizacyjny) - stanowi najistotniejszy element 

aplikacji. Jego celem główny jest budowanie bazy miłośników tenisa stołowego, 

a także umożliwienie im kontaktu i rywalizacji nagradzanej punktami 

gromadzonymi w aplikacji. Punkty wymienialne będą na nagrody rzeczowe w 

sklepiku stanowiącym element modułu. Moduł zawiera również bazę miejsc, w 

których grać można w tenis stołowy. 

 



Elementy modułu: 

a. panel użytkownika, zawierający jego charakterystykę, preferowany styl gry, 

itp. oraz historię gier użytkownika oraz osiągnięcia; 

b. panel komunikacyjny, za pomocą, którego użytkownicy będą mogli 

kontaktować się w celu umówienia na gry; 

c. panel gry, dostępny po sparowaniu użytkowników rozgrywających mecz - 

zwodnicy rejestrują rozgrywkę, potwierdzają obecność przy stole wspólnym 

zdjęciem, a po meczu wpisują wynik (zgłoszenia zatwierdzane będą przez 

administratora); 

d. sklepik z nagrodami; 

e. interaktywna mapa stołów do tenisa stołowego, budowana przez 

użytkowników aplikacji. Użytkownicy mogą zgłaszać miejsca, w których grać 

można w tenis stołowy, określają charakter miejsca i parametry miejsca 

(płatny - bezpłatny; godziny dostępności; ogólnodostępny - w klubie/szkole; 

etc.). Zgłoszenia stołów zatwierdzane będą przez administratora. 

 

Działanie systemu punktowego: 

a. użytkownicy otrzymują punkty za rozegrane mecze - potwierdzone 

dokumentacją zdjęciową; 

b. użytkownicy otrzymują punkty za zapraszanie nowych użytkowników do 

korzystania z aplikacji oraz inicjowanie rozgrywek; 

c. użytkownicy otrzymują punkty za udział w ligach, zawodach, rozgrywkach 

amatorskich; 

d. użytkownicy otrzymują punkty za oglądanie materiałów wideo i szkoleń  

e-learning w ramach platformy; 

e. użytkownicy otrzymują wirtualne odznaki w ramach aplikacji; 

f. użytkownicy otrzymują punkty za wskazywanie stołów dostępnych do gry; 



g. użytkownicy otrzymują realne nagrody za uzyskane punkty w ramach 

aplikacji. Nagrody funduje i wysyła Polski Związek Tenisa Stołowego. 

  

 

Uwagi techniczne: 

a. Wszystkie moduły muszą być dostępne z poziomu CMS, który dostarczy 

dostawca i umożliwiać administratorowi dodawanie i weryfikowanie treści. 

b. W ramach wybranych funkcjonalności możliwe będzie dodawanie treści 

przez użytkowników i przesyłanie ich do autoryzacji administratora. 

c. W ramach dostarczonej usługi dostawca wprowadzi aplikacje na AppStore i 

Google Store w ramach swojego konta. 

d. Aplikacja musi porozumiewać się z backendem (w tym CMS) za pomocą 

webservice (API). 

e. Proponowane technologie dla CMS to Laravel i React, aczkolwiek w 

porozumieniu z dostawcą możliwe są zmiany, jeśli będą odpowiednio 

nowoczesne i wydajne; 

f. Aplikacje muszą być aplikacjami natywnymi (napisanymi w dwóch 

odrębnych językach, np. Swift dla iOS i Kotlin dla Android); 
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