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Informacja nr 9 

z posiedzenia Zarządu DOZTS w dniu 23.08.2018 r. (Brzeg Dolny) 
 

Obecni: B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, G. Lechowicz, A. Moczko, K. Skrzypczak, 
S. Słowiński, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf, J. Wieczorek 

 
Gość: Zygmunt Sutkowski – Prezes Honorowy DOZTS 
 
Zebranie prowadził Prezes DOZTS Kamil Skrzypczak. 
 
 
 Porządek zebrania:  
1. Omówienie i zatwierdzenie kalendarza rozgrywek na sezon 2018/2019.  
2. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminów rozgrywek na sezon 2018/2019.  
3. Omówienie i zatwierdzenie podziału drużyn w rozgrywkach ligowych na sezon 2018/2019.  
4. Przydział organizacji turniejów na pierwszą część sezonu 2018/2019.  
5. Sprawy szkoleniowe - informacja nt. letnich zgrupowań.  
6. Korespondencja i sprawy różne.  
 
 
Rozpoczęcie zebrania przez Kamila Skrzypczaka. 
Zatwierdzenie porządku obrad.  
 
1. Omówienie i zatwierdzenie kalendarza rozgrywek na sezon 2018/2019.  
Zatwierdzenie kalendarza na pierwszą połowę sezonu. Głosowanie: jednogłośnie za 
 
2. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminów rozgrywek na sezon 2018/2019. 
Zmiany w regulaminach rozgrywek na Dolnym Śląsku, podjęte przez Zarząd DOZTS  
w dniu 23.08.2018.  
Opracowanie zmian w Regulaminach dokonał p. Władysław Chrabąszcz. 

1) Zawodnicy i zawodniczki, uczestniczący w rozgrywkach drużynowych winni spełniać 
następujące warunki: a) posiadać - w dniu meczu - aktualną licencję okresową PZTS, 
ostateczny termin zmiany barw klubowych do 10 września 2018; licencje okresowe można 
wyrabiać w dowolnym terminie. 

2) W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych 
polskich klubów z wyjątkiem osób niepełnosprawnych. 

3) Zawodników lub zawodniczek, urodzonych w 2001 roku i młodszych, którzy tracą prawo 
gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, po rozegraniu 7 meczów 
w rozgrywkach wyższej ligi. 

4) Finał strefowy II ligi kobiet, który jest rozgrywany w systemem grupowym podczas jednego 
turnieju, z udziałem dwóch najlepszych drużyn z Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. 

5) Wszystkie drużyny II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi wschodniej i zachodniej mają 
obowiązek w terminie do 10 września 2018 podania, na adres dolnoslaski@pzts.pl, 
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producenta i nazwy plastikowej piłeczki jaka będzie używana w meczach rozgrywanych 
przez tę drużynę jako gospodarza.  
Głosowanie: jednogłośnie za 

6) W rozgrywkach II ligi, w meczach barażowych o II ligę oraz III lidze wschodniej i zachodniej 
obowiązują stoły, dopuszczone przez ITTF oraz wszystkie odmiany polskich stołów 
o grubości płyty minimum 22 mm oraz trzygwiazdkowe piłeczki plastikowe z oznaczeniem 
40+. 

7) W rozgrywkach strefy jeleniogórskiej zlikwidowano VI ligę i powiększono IV i V ligę do 11 
drużyn. System rozgrywek „mecz i rewanż”. Zarówno IV jak i V liga jeleniogórska grać będą 
mecz, składający się 14 gier, a mecz kończy się w chwili uzyskania przez jedną z drużyn 10 
zwycięstw lub remisem 7:7. 

8) W VI lidze wrocławskiej w obu podgrupach „A” i „ B” rozgrywki toczą się systemem „mecz 
i rewanż”, po zakończeniu II rundy drużyny z obu podgrup parami grają „na krzyż” 
o poszczególne miejsca. 

9) Pierwsze drużyny z odpowiednich czwartych lig (wałbrzyska, wrocławska, jeleniogórska, 
legnicka) bezpośrednio awansują do odpowiedniej III ligi (wałbrzyska i wrocławska do 
wschodniej, jeleniogórska i legnicka do zachodniej).  
Głosowanie: 6 za (B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, G. Lechowicz, A. Moczko, S. Słowiński, 

J. Wieczorek), 3 przeciw (W. Chrabąszcz, K. Skrzypczak, P. Szczepanek), 1 wstrzymany 
(Z. Tolksdorf). 

10) W kategorii seniorów WTK rozgrywany jest systemem pucharowym do wyłonienia 
zwycięzcy, który bezpośrednio kwalifikuje się do GPP. Dodatkowo rozgrywa się turniej 
pocieszenia o miejsca 17-20 oraz jedną rundę w przedziale 9-16. Jeżeli liczba 
zawodników/czek jest mniejsza niż 32 rozgrywa się turniej pocieszenia o miejsca 9-12. 

11) W kategoriach juniorów, kadetów, młodzików i żaków WTK rozgrywa się systemem 
grupowo- pucharowym: 
- etap grupowy– w 6, 8, 10, 12 lub 16 grupach po 3 -4 zawodników/czek w zależności od 

ilości zgłoszonych uczestników, zawodnicy/czki grają systemem każdy z każdym. 
Kolejność gier w grupie: I runda 1-3, 2-4, II runda 1-2, 3-4, III runda 1-4, 2-3 (przy trzech 
zawodników odpada pozycja 4). 
- system pucharowy – dwóch najlepszych zawodników/czek z grupy walczy systemem 
pucharowym o pierwsze miejsce, natomiast zawodnicy/czki z pozycji 3 i 4 z grupy grają 
systemem pucharowym o zwycięstwo w turnieju pocieszenia na tabelach dla 16 i 32 
zawodników. Zawodnicy/czki, którzy zajmą pierwsze lub trzecie miejsca, są rozstawiani 
w tabeli odpowiednio w turnieju głównym lub pocieszenia, natomiast zawodniczy/czki 
z pozycji 2 i 4 są rozlosowani z zastrzeżeniem, że zawodnicy/czki z tej samej grupy muszą 
trafić do różnych połówek tabeli turniejowej. Dodatkowo w turnieju głównym rozgrywa 
się jedną rundę gier w przedziałach 9-16 i 17-32.  
Głosowanie: 7 za (B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, W. Chrabąszcz, G. Lechowicz, 
K. Skrzypczak, P. Szczepanek, J. Wieczorek), 1 przeciw (Z. Tolksdorf), 2 wstrzymane 
(A. Moczko, S. Słowiński) 

12) Zawodniczki i zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych w WTK są rozstawiani 
w turnieju zgodnie z aktualną wojewódzką listą rankingową, opracowaną dla danej 
kategorii wiekowej z zastrzeżeniem, że w turnieju grupowym w grupie nie może być więcej 
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niż 2 zawodników/czek z tego samego klubu oraz w turnieju pucharowym, zawodnicy/czki 
z tego klubu nie mogą się spotkać w I rundzie. 

13) Do Międzywojewódzkich Eliminacji do Drużynowych Mistrzostw Polski w kategorii 
Juniorów/Juniorek, Kadetów/Kadetek i Młodzików/Młodziczek kwalifikują się drużyny, 
które w DMDŚ zajęły najwyższe miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
z wyłączeniem zespołów, którym przyznano bezpośredni limit (po 8 drużyn dziewcząt 
i chłopców w każdej kategorii wiekowej) do Drużynowych Mistrzostw Polski na podstawie 
ogólnopolskiego indywidualnego rankingu, opracowanego po 3 GPP dla poszczególnych 
kategorii wiekowych przez PZTS. 

14) W meczach Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska możliwe wprowadzenie do gry 
zawodników (zawodniczki) rezerwowych. Gra podwójna dowolna, ale w ramach limitu dla 
poszczególnych drużyn. 

15) W wojewódzkich eliminacjach do Młodzieżowych Mistrzostw Polski drużyna składa się 2-4 
zawodników/czek, a mecz rozgrywa się systemem: 1. A-X, 2. B-Y, 3. gra podwójna, 4. A- Y, 
5. B-X. Jest możliwe wprowadzenie do gry tylko jednej zawodniczki lub jednego zawodnika 
rezerwowego. Zmiana ta może zostać dokonana już po drugim spotkaniu meczu. Gra 
podwójna dowolna, ale w ramach limitu dla drużyny. Drużyna Dolnego Śląska 
młodzieżowców lub młodzieżówek składa się 2-4 osób. 

 
Głosowanie za zatwierdzeniem Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych, Rozgrywek Drużynowych, 

Rozgrywek II ligi: jednogłośnie za 
 
3. Omówienie i zatwierdzenie podziału drużyn w rozgrywkach ligowych na sezon 2018/2019. 

Przydzielenie drużyny GLKS III Jaworzyna Śląska do V ligi grupy wałbrzyskiej.  
Głosowanie: 7 za (B. Bromboszcz, M. Chrabąszcz, G. Lechowicz, A. Moczko, K. Skrzypczak, 

S. Słowiński, J. Wieczorek), 3 wstrzymane (W. Chrabąszcz, P. Szczepanek, Z. Tolksdorf) 
 
4. Przydział organizacji turniejów na pierwszą część sezonu 2018/2019. 

I WTK Młodzików Brzeg Dolny  
I WTK Kadetów Brzeg Dolny  
I WTK Juniorów Brzeg Dolny  
I WTK Seniorów Brzeg Dolny 
Eliminacje DTU Gierałtowiec 
I WTK Żaków Wołów (8 głosów za) 
II WTK Młodzików Gierałtowiec (7 głosów za) 
II WTK Juniorów Brzeg Dolny 
II WTK Żaków Brzeg Dolny (9 głosów za) 
Eliminacje MOG Gierałtowiec 
III WTK Seniorów Brzeg Dolny  

 
Nie zgłosił się żaden organizator II WTK Kadetów oraz  II WTK Seniorów.  

 
5. Sprawy szkoleniowe - informacja nt. letnich zgrupowań. 

Podsumowanie letnich zgrupowań, które odbyły się w Brzegu Dolnym oraz Rawie Mazowieckiej. 
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Najpopularniejszym obozem był obóz kadry młodzików, gdzie zgłosiło się większość 
zawodników, natomiast kadra juniorów młodszych oraz młodzieżowców przyjeżdżała 
nieregularnie, ciężko było zmobilizować zawodników do uczestnictwa w obozie. Trenerzy byli 
bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia treningów oraz zaangażowani w pracę. Jednak 
przez zbyt liczną grupę, efektywność pracy była na zbyt niskim poziomie. Należy dążyć do 
zwiększenia liczby sparingpartnerów oraz zmniejszenia grup. Wniosek o podpisywanie umów 
z trenerami przed rozpoczęciem obozów z określonym zakresem obowiązków. 

 
6. Korespondencja i sprawy różne. 

6.1. Prośba p. Andrzeja Moczko, żeby pod jego nieobecność na posiedzeniach Zarządu, nie 
zmieniać decyzji, które podjął Wydział Rozgrywek ws. kar za nieprzestrzeganie regulaminu. 
6.2. Propozycja terminu kolejnego posiedzenia Zarządu - 27.12.2018 r. 

 
Protokołowała 

Paulina Szczepanek – Sekretarz Zarządu. 
 
 


