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 Porządek zebrania:  

1. Podsumowanie rozgrywek indywidualnych i ligowych sezonu 2018/2019.  

2. Propozycje zmian w Regulaminach DOZTS na sezon 2019/2020 - omówienie, dyskusja, przyjęcie 

stanowiska.  

3. Zatwierdzenie Bilansu DOZTS za 2018 rok.  

4. Sprawy szkoleniowe – składy na drugie półrocze, letnie zgrupowania KW.  

5. Sprawozdawcze Wlane Zgromadzenie Delegatów - informacja.  

6. Informacja na temat decyzji podjętych przez Prezesa DOZTS w okresie pomiędzy posiedzeniami 

Zarządu.  

7. Korespondencja i sprawy różne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Podsumowanie rozgrywek indywidualnych i ligowych sezonu 2018/2019.  

 Zagłębie Lubin osiągnął I miejsce w rozgrywkach I ligi kobiet (drużyna zrezygnowała w 

uczestnictwie w barażach o Ekstraklasę Kobiet). 

 Drużyna AZS UE Wrocław zajęła III miejsce w Ekstraklasie Kobiet oraz II miejsce w 

Pucharze Polski. 

 Spadek z rozgrywek I ligi mężczyzn drużyny Odry Głoski. 

 Zdobycie przez reprezentantów Dolnego Śląska 22 medali podczas turniejów rangi 

Mistrzostw Polski (7 medali na Mistrzostwach Polski Seniorek). 

 Natalia Gaworska osiągnęła tytuł Mistrzyni Polski Młodziczek oraz zajęła II miejsce w grze 

podwójnej. 

 

2. Propozycje zmian w Regulaminach DOZTS na sezon 2019/2020 - omówienie, dyskusja, 

przyjęcie stanowiska.  

Opracował Władysław Chrabąszcz: 

Rozgrywki drużynowe: 

1.   Od nowego sezonu planuje się powiększenie do 10 drużyn IV i V ligi w podokręgach wrocławskim, 

wałbrzyskim i legnickim. Generalnie powiększenie tych klas rozgrywkowych zostanie dokonane 

poprzez wyłonienie dodatkowych drużyn w wyniku baraży (dwumecz) drużyn, które spadły z 

wyższej klasy z najlepszymi zespołami niższej klasy, poza tymi które już awansowały. W tych 

barażach będą obowiązywały już nowe składy drużyn. Zestawienie baraży zostanie dokonane po 

zamknięciu listy zgłoszeń do nowego sezonu. 

2. W związku z planowanym powiększeniem IV i V lig, przewiduję się zwiększenie do trzech  ilości 

drużyn awansujących i spadających. Do odpowiednich III lig awansowaliby zwycięzcy 

poszczególnych grup IV lig (wrocławska i wałbrzyska do wschodniej, legnicka i jeleniogórska – do 

zachodniej), natomiast wicemistrzowie odpowiednich grup w barażu walczyć będą o prawo gry z 

ósmą drużyną odpowiedniej III ligi, a zwycięzca tego dwumeczu uzyska prawo gry w odpowiedniej 

III lidze. Taki sam system już obowiązuje w układzie IV i dwie piąte ligi wrocławskie. W 

pozostałych klasach rozgrywkowych, również w podokręgu jeleniogórskim, z wyższej ligi spadać 

będą dwie ostatnie drużyny, a awansować też dwa zespoły. Trzecia drużyna od końca w wyższej lidze 

będzie w dwumeczu walczyć z trzecią drużyną niższej ligi o obronę miejsca w wyższej lidze. 

3 W VI lidze wrocławskiej jeżeli będzie więcej niż 10 drużyn proponuje się, podobnie jak w minionym 

sezonie, rozgrywać tę ligę w dwóch podgrupach, a później parami - o poszczególne miejsca. 

 

 

 



Rozgrywki indywidualne: 

1. W mistrzostwach Dolnego Śląska juniorów, kadetów i młodzików nie planuje się rozgrywania,  

w turnieju kwalifikacyjnym do MP, dodatkowych gier o drugie miejsce.  Dwaj finaliści turnieju 

kwalifikacyjnego uzyskają automatycznie awans do Mistrzostw Polski. Uszanujemy ranking  

i skrócimy turniej o minimum godzinę, a zawodnikom nie zafundujemy dodatkowych od 2 do 5 gier.  

2. W związku ze zmianą systemu rozgrywania MP seniorów, w celu wyłonienia jednego reprezentanta,  

turniej kwalifikacyjny Mistrzostw Dolnego Śląska rozgrywać czystym pucharem, bez turnieju  

     o drugie miejsce.  

3. W WTK juniorów – w związku ze zmianą sytemu rozgrywania GPP Juniorów do GPP kwalifikuje się 

tylko jeden zawodnik z województwa – turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym  

     z turniejem pocieszenia o miejsca 9-12. 

4. Wprowadzone zostaną kroczące rankingi we wszystkich kategoriach wiekowych. Zaliczane będą trzy 

najlepsze wyniki z czterech ostatnio rozegranych turniejów; po I GPP/WTK brane po uwagę będą 

punkty z II GPP/WTK, III GPP/WTK oraz MP z poprzedniego sezonu i z I GPP/WTK bieżącego 

sezonu.  (brak występu oznacza 0 punktów). 

5. Nie będą rozgrywane międzywojewódzkie eliminacje drużyn do mistrzostw Polski. Z mistrzostw 

Dolnego Śląska kwalifikuje się jedna drużyna, oprócz zespołów, które mają limit z listy rankingowej 

(8 drużyn).  

6. Wojewódzkie Turnieje Skrzatów rozgrywać w grupach 3-4 osobowych, a później dwójka najlepszych 

grać będzie systemem pucharowym o zwycięstwo i o dalsze miejsca, a pozostali w turnieju 

pocieszenia – o zwycięstwo i dalsze miejsca.  

7. Mistrzostwa Dolnego Śląska Skrzatów rozgrywać, w połowie czerwca, systemem pucharowym  

     z turniejem pocieszenia o trzecie miejsce i o dalsze miejsca przynajmniej po jednym spotkaniu. 

8.  Pod koniec marca lub na początku kwietnia proponuję rozegranie drużynowych mistrzostw Dolnego 

Śląska juniorów, kadetów i młodzików oraz indywidualnych mistrzostw młodzików. 

9.  W na początku kwietnia proponuję rozegranie eliminacji do mistrzostw Polski juniorów i kadetów, 

natomiast mistrzostwa województwa w tych kategoriach w połowie maja.  

10. Na drugą połowę miesiąca maja proponuję rozegranie Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 

11. Proponuję taki zapis w regulaminach rozgrywek drużynowych: „W przypadku kolizji terminu meczu 

ligowego i centralnej imprezy (GPP, MP, lub inne turnieje z Kalendarza PZTS) zawodniczki lub 

zawodnika z podstawowego składu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach ligowych, którzy mają  

 uprawnienia do startu w centralnych rozgrywkach, po zgłoszeniu tego faktu do Przewodniczącego 

Wydziału Rozgrywek na 10 minimum dni przed terminem meczu, obligatoryjnie wyznaczony zostaje 

termin meczu w środę poprzedzającą  datę meczu.”   

 

 



Kalendarz 

Na spotkaniu przedstawiono też wstępny projekt Kalendarza rozgrywek DOZTS na okres wrzesień 2019 

– styczeń 2020. Rozgrywki indywidualne planujemy rozpocząć 7 i 8 września, rozgrywki ligowe – od 14 

września dla II i III ligi, IV i V liga jeleniogórska – od 21 września, natomiast pozostałe ligi – od 28 

września. 

Jeden z klubów zgłosił propozycję rozpoczęcia rozgrywek III ligi w dniu 28 września, z uwagi na udział 

studentów w meczach. 

3. Zatwierdzenie Bilansu DOZTS za 2018 rok.  

Głosowanie za zatwierdzeniem Bilansu DOZTS za 2018 rok: jednogłośnie za. 

 

4. Sprawy szkoleniowe – składy na drugie półrocze, letnie zgrupowania KW.  

4.1. Zawodnik Wiktor Sulej- Michalski został powołany na letnie zgrupowanie z listy rezerwowej. 

4.2. Jakub Szymczak- Pomianowski został wykreślony ze składu KW, ze względu na wycofanie się z 

dyscypliny. 

4.3. Zmiana kategorii wiekowej dla: Stanisława Wnęka, Anny Węgrzyn, Katarzyny Węgrzyn, 

Norberta Wojtyły. 

4.4. Zarząd jednogłośnie zatwierdził skład Kadry Wojewódzkiej na drugie półrocze 2019 roku. 

 

5. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów - informacja.  

Przewidywany termin Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów wrzesień-listopad. 

Konkretny termin ukaże się w sierpniu. Walne zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Federacji 

Sportu lub przy okazji imprezy ogólnopolskiej. 

 

6. Informacja na temat decyzji podjętych przez Prezesa DOZTS w okresie pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu.  

Brak decyzji Prezesa DOZTS pomiędzy Posiedzeniami Zarządu. 

 

7. Korespondencja i sprawy różne.  

7.1. Podtrzymanie decyzji Wydziału Rozgrywek DOZTS nr 12/2018/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 

roku w sprawie weryfikacji wyniku meczu V ligi jeleniogórskiej pomiędzy drużynami TOP V 

Bolesławiec i LZS TS IV Zaręba.  

 

 

 

 



Głosowanie: 7 za (B. Bromboszcz, W. Chrabąszcz, L. Kawa, G. Lechowicz, K. Skrzypczak, P. 

Szczepanek, Z. Tolksdorf), 1 przeciw (J. Wieczorek) 

7.2. Podwyższenie wpisowego do Grand Prix Polski. 

 

 

Protokołowała 

Paulina Szczepanek – Sekretarz Zarządu. 

 

 

 

 

 


