
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 01/14/06/2019

Zarządu Mazowieckiego

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

Działając  na  podstawie  paragrafu  21.  punkt  1.  Statutu  MOZTS  Zarząd

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: 

§ 1.
Zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS na dzień

18 czerwca 2019 r. na godzinę 18.00 (pierwszy termin) i 18.15 (drugi termin).

§ 2.
Sprawozdawcze Walne Zebranie  Delegatów odbędzie  się  w siedzibie

związku przy ul. Karczewskiej 18 w Warszawie. 

§ 3.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi Zarządu MOZTS i Dyrektorowi Biura.

§ 4.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Punkt  1.  paragrafu  21.  Statutu MOZTS zobowiązuje  Zarząd do  zwołania  raz w roku Sprawozdawczego

Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.

Podczas  głosowania  uchwały obecnych  było  sześciu  członków Zarządu,  oddano sześć  głosów za

podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant Przewodniczący Zebrania

Paweł Szeliński Marek Zalewski                                             

    __________________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski. 

Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl



Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 02/14/06/2019

Zarządu Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia decyzji Prezesa Zarządu MOZTS:
- nr 03/2019 w sprawie zmian w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019, unieważnienia

konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich w zakresie Mistrzostw Województwa

kategorii SKRZAT i ŻAK oraz wyznaczenia współorganizatorów zawodów w trybie pozakonkursowym

- nr 04/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu sędziowskiego dla sędziów "liczących"

podczas Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Województwa oraz Mistrzostw Warszawy

- nr 5/2019 w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019 oraz wyznaczenia

współorganizatora zawodów w trybie pozakonkursowym 

Działając na podstawie paragrafu 4., paragrafu 25., punkt 2. i paragrafu 26. punkty 3., 4.,

5.  Statutu  MOZTS  oraz  na  podstawie  punktu  14.  Regulaminu  Zarządu  MOZTS,  Zarząd

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:

§ 1.
Zatwierdza  decyzję  Prezesa  Mazowieckiego  Okręgowego  Związku  Tenisa

Stołowego:
-  nr  03/2019  w sprawie  zmian  w  Kalendarzu  Sportowym MOZTS  na  rok  2019,

unieważnienia  konkursu  na  współorganizację  zawodów  wojewódzkich  w  zakresie
Mistrzostw Województwa kategorii SKRZAT i ŻAK oraz wyznaczenia współorganizatorów
zawodów w trybie pozakonkursowym

-  nr  04/2019  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  sędziowskiego  dla
sędziów  "liczących"  podczas  Indywidualnych  i  Drużynowych  Mistrzostw  Województwa
oraz Mistrzostw Warszawy

- nr 5/2019 w sprawie zmiany w Kalendarzu Sportowym MOZTS na rok 2019 oraz
wyznaczenia współorganizatora zawodów w trybie pozakonkursowym 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 

Zatwierdzone decyzje Prezesa MOZTS mieściły się w dyspozycji punktu 14. Regulaminu Zarządu. 

Podczas głosowania uchwały w trybie jawnym obecnych było sześciu członków Zarządu, oddano sześć głosów

za podjęciem uchwały,  zero głosów przeciwnych i  zero głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant: Przewodniczący Zebrania:

          Paweł Szeliński          Marek Zalewski                                    

    __________________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski. 
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 03/14/06/2019

Zarządu Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu MOZTS 

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Działając na podstawie paragrafu 26. punkt 3. i 5. Statutu MOZTS oraz Zarząd

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: 

§ 1.
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu MOZTS za okres roku obrotowego od

dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.
Sprawozdanie finansowe stanowią Załącznik nr 1 do Uchwały. 

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Sprawozdanie  finansowe zostało  przygotowane  przez  uprawnioną kancelarię  biegłego rewidenta.   Ww.

dokumenty podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd przed przedstawieniem Walnemu Zebraniu Delegatów.

Podczas głosowania uchwały obecnych było  sześciu członków Zarządu,  oddano sześć głosów za

podjęciem uchwały, zero głosów przeciwnych i zero głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant Przewodniczący Zebrania

Paweł Szeliński Marek Zalewski            

    __________________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski. 

Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Warszawie 
Sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku 

              ________________________________________________________________________ 
WARSZAWA – MARZEC 2019 

 

 
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

 

1. Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie, wpisany został do rejestru stowarzyszeń 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000157251 i uzyskał formę prawną związek sportowy. Podstawa rejestracji jest statut 
uchwalony w dniu 13 września 1996 roku i zmieniony w dniu 21 stycznia 1999 roku. Zmiana dotyczyła nazwy z 
Warszawskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Organem 
sprawującym nadzór jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Adres: 04-112 Warszawa, ul. Karczewskiej 18. 
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego posiada REGON: 010075639 oraz NIP: 1132879432. Celem działalności 
związku jest rozwój i popularyzacja tenisa stołowego. 

2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony. 

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  
w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jednostki.  

5. Przyjęto i stosowano w roku obrotowym poniższe zasady wyceny aktywów i pasywów:  

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe na dzień bilansowy nie występują. 

b) Materiały wycenione i wykazane w bilansie nie występują. 

c) Należności krótkoterminowe wyceniano w kwocie wymagającej zapłaty. 

d) Zobowiązania wyceniano w kwocie wymagającej zapłaty. 

e) Środki pieniężne wyceniano w wartościach nominalnych. 

f) Rachunek zysków i strat spółka sporządza w wariancie porównawczym. Ustalając wynik finansowy przenosi się salda 
wszystkich kont zespołu 5 na stronę WN konta 86 "Wynik finansowy" i koryguje się o ewentualną zmianę stanu 
produktów. 

g) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości. 
 

Warszawa, 30 marzec 2019 roku 

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Włodzimierz Naumiuk 

Skład Zarządu 

1. Prezes Zarządu Marek Zalewski  

2. Wiceprezes ds. Finansowych -Skarbnik Kazimierz Łaszczyński  

3. Wiceprezes ds. Sportowych Marcin Kusiński  

4. Sekretarz Paweł Szeliński  

5. Członek Zarządu Ryszard Ciszewski  

6. Członek Zarządu Krystian Kilar  

7. Członek Zarządu Dariusz Kostrzewa  

8. Członek Zarządu Sylwester Małecki  

9. Członek Zarządu Andrzej Nadrowski  

10. Członek Zarządu Piotr Napiórkowski  

11. Członek Zarządu Cezary Walichnowski  
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia roku do 31 grudnia 2018 roku  

  
BILANS - AKTYWA 

 

LP. 
Treść 

Stan na dzień 
31.12.2018 roku 

Stan na dzień 
31.12.2017 roku 

 

zł zł  

1 2 3  

A. Aktywa trwałe 0,00 0,00  

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

  1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00  

  2. Wartość firmy 0,00 0,00  

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00  

  1. Środki trwałe 0,00 0,00  

  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00  

  b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00  

  c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00  

  d) środki transportu 0,00 0,00  

  e) inne środki trwałe 0,00 0,00  

  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00  

  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00  

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00  

  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00  

  
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale 

0,00 0,00  

  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  

  1. Nieruchomości 0,00 0,00  

  2. Wartości niematerialne i prawne  0,00 0,00  

  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00  

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00  

  - udziały lub akcje 0,00 0,00  

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00  

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00  

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00  

  
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
0,00 0,00  

  - udziały lub akcje 0,00 0,00  

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00  

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00  

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00  

  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00  

  - udziały lub akcje 0,00 0,00  

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00  

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00  

  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00  

  4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00  

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00  
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BILANS – AKTYWA 

B. Aktywa obrotowe 40 534,85 48 223,10 

I. Zapasy 0,00 0,00 

  1. Materiały 0,00 0,00 

  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 

  3. Produkty gotowe 0,00 0,00 

  4. Towary 0,00 0,00 

  5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 25 094,68 16 809,34 

  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy  0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  c) inne 0,00 0,00 

  3. Należności od pozostałych jednostek 25 094,68 16 809,34 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23 027,00 6 075,00 

  - do 12 miesięcy 23 027,00 6 075,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych 
0,00 0,00 

  c) inne 2 067,68 10 734,34 

  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 15 440,17 31 413,76 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 440,17 31 413,76 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - udziały lub akcje 0,00 0,00 

  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki 0,00 0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15 440,17 31 413,76 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15 440,17 31 413,76 

  - inne środki pieniężne 0,00 0,00 

  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

 Aktywa razem 40 534,85 48 223,10 
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BILANS - PASYWA 

LP. 
Treść 

Stan na dzień 
31.12.2018 roku 

Stan na dzień 
31.12.2017 

roku 

zł zł 

1 2 3 

 A. Kapitał (fundusz) własny 33 108,56 42 539,79 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0,00 0,00 

  
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji) 

0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 

  -  z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 

IV.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 

  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 

  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 35 698,07 47 221,05 

VI. Zysk (strata) netto -2 589,51 -4 681,26 

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 426,29 5 683,31 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

  - długoterminowa 0,00 0,00 

  - krótkoterminowa 0,00 0,00 

  3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

  - długoterminowe 0,00 0,00 

  - krótkoterminowe 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

  3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

  e) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 426,29 5 683,31 

  1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  b) inne 0,00 0,00 

  3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7 426,29 5 683,31 

  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

  c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 423,00 3 411,50 

  - do 12 miesięcy 5 423,00 3 411,50 

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 

  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 

  
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych 
1 961,50 671,00 

  h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 14,50 

  i) inne 41,79 1 586,31 

  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

  5. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  a) Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

  b) Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

  - długoterminowe 0,00 0,00 

  - krótkoterminowe 0,00 0,00 

 Pasywa razem 40 534,85 48 223,10 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
    

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres 

01.01.-31.12.2018 r. 01.01.-31.12.2017 r. 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 120 693,00 112 650,73 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 120 693,00 112 650,73 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - 
wartość ujemna) 

0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 135 570,52 113 746,53 

I. Amortyzacja 0,00 0,00 

II. Zużycie materiałów i energii 984,70 2 744,61 

III. Usługi obce 26 548,45 17 888,16 

IV. 
Podatki i opłaty, w tym: 0,00 0,00 

 - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

V. Wynagrodzenia 64 444,81 49 810,80 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00 0,00 

  - emerytalne 0,00 0,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 43 592,56 43 302,96 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -14 877,52 -1 095,80 

D. Pozostałe przychody operacyjne 19 788,50 20 400,00 

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 19 788,50 20 400,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne 7 493,50 21 405,84 

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne 7 493,50 21 405,84 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -2 582,52 -2 101,64 

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 

I. 
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

a)  od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 

   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

  b)  od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 

   - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II. 
Odsetki, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

V.  Inne 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 6,99 250,00 

I. 
Odsetki, w tym: 6,99 0,00 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

IV. Inne 0,00 250,00 

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -2 589,51 -2 351,64 

J. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -2 589,51 -2 351,64 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego  

I. DO BILANSU  

1. W grupie majątku trwałego zmian nie odnotowano. 

2. Odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, jak też finansowych nie było.  

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych – nie wystąpiły. 

4. Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

5. Stowarzyszenie nie posiada nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych użytkowanych na podstawie umów 

najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 

6. Stowarzyszenie nie posiada papierów wartościowych lub praw. 

7. Nie występują odpisy aktualizujące należności. 

8. Stowarzyszenie wykazuje wynik z lat poprzednich w kwocie                              35 698,07 zł 

9. Stowarzyszenie nie sporządza zmian w kapitale własnym. 

10. Stratę za rok 2018 w kwocie 2.589,51 zł Związek planuje pokryć stratę z zysków lat przyszłych.  

11.  Stowarzyszenie w roku obrotowym nie tworzyło rezerw. 

12.  Zobowiązania długoterminowe nie występują. 

13.  Zabezpieczeń na majątku nie było. 

14.  Rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. 

15.  Powiązania składników aktywów lub pasywów, gdy wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie 

między tymi pozycjami nie występują. 

16.  Zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe nie występują. 

17.  Wycena składników niebędących instrumentami finansowymi wg wartości godziwej nie wystąpiła. 

18.  Stowarzyszenie nie posiada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT. 

II. DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

1. Strukturę przychodów Stowarzyszenie w roku obrotowym przedstawia tabela zamieszczona w punkcie 12 niniejszego 

rozdziału.  

2. Stowarzyszenie sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

3. Odpisów aktualizujących środki trwałe – nie było. 

4. Odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie było. 

5. Stowarzyszenie nie dokonało zaniechania w 2018 roku żadnego rodzaju działalności oraz nie przewiduje zaniechania w 

następnym roku. 

6. Wystąpiła różnica między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto w kwocie  

- 2 386,50 zł wynikająca z korekty wyniku roku ubiegłego.  

7. Nie występują koszty wytworzenia środków trwałych w budowie. 

8. Odsetki oraz różnice kursowe, powiększające cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym nie występują. 

9. Nie planuje się nakładów na niefinansowe aktywa trwałe, ani na ochronę środowiska. 

10. Przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie było. 

11. Stowarzyszenie nie realizowało prac badawczych i rozwojowych niezaliczonych do WNiP. 
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12. Szczegółowe rozliczenie oraz strukturę przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela 

A  PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ  143 056,50 

I  Składki brutto określone statutem  71 104,00 

1 Licencja Klubowa  4 875,00 

2 Składka członkowska  13 000,00 

3 Wpisowe II liga  9 350,00 

4 Wpisowe III liga  4 550,00 

5 Wpisowe IV liga  7 200,00 

6 Wpisowe V liga  9 250,00 

7 Licencje zawodników  18 069,00 

8 Opłaty regulaminowe  3 060,00 

9 Kary regulaminowe  1 250,00 

10 Licencje sędziowskie  500,00 

11 Pozostałe wpłaty  0,00 

II  Zadania  71 864,00 

1 GMP  23 805,00 

2 IMW  6 885,00 

3 DMW  1 320,00 

4 DPP  1 000,00 

5 Pozostałe rozgrywki  16 579,00 

6 KWM  22 275,00 

III  Darowizny osób fizycznych i prawnych  0,00 

IV  Pozostałe przychody określone statutem  88,50 

B  KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH  143 252,52 

I  Koszty realizacji zadań statutowych  80 059,69 

1 Składki do PZTS  550,00 

2 GPM  28 254,56 

3 IMW  11 849,01 

4 DMW  3 443,07 

5 DPP  169,00 

6 Pozostałe rozrgrywki  13 424,46 

7 KWM  22 078,38 

8 MOG  291,21 

9 Realizacja programów szkoleniowych  0,00 

II  Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych  63 192,83 

1 Materiały i energia  984,70 

2 Usługi obce  24 391,35 

3 Wynagrodzenia  27 900,00 

4 Zarząd i Walne MZTS  7 187,78 

5 Pozostałe  2 729,00 

C. WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (A-B)  -196,02 

D.  KOSZTY ADMINISTRACYJNE  0,00 

E.  POZOSTAŁE PRZYCHODY  0,00 

F. POZOSTAŁE KOSZTY  0,00 

G. PRZYCHODY FINANSOWE  0,00 

H. KOSZTY FINANSOWE  6,99 

I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI  -203,01 

I  WYNIK ZDARZEŃ POZOSTAŁYCH  -2 386,50 

I  Korekta przychodów lat poprzednich  - zmniejszenie -2 575,00 

II  Korekta kosztów lat poprzednich  - zmniejszenie 188,50 

J. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM  -2 589,51 
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III. DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

W bilansie oraz rachunku zysków i strat nie występują pozycje wyrażone w walutach obcych. 

IV. DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.  

V. INFORMACJE O NIEKTÓRYCH SPRAWACH OSOBOWYCH 

1. Stowarzyszenie nie posiada umów nieuwzględnionych w bilansie o charakterze i celu gospodarczym niezbędnym w 

ocenie wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy. 

2. Stowarzyszenie nie zawierało transakcji na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 

3. W 2018 roku Stowarzyszenie zatrudniało osoby na umowy cywilnoprawne. 

4. W roku obrotowym 2018 nie były wypłacane wynagrodzenia dla osób z nadzoru i zarządu. 

5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze Zarządowi i innym osobom nie były udzielone. 

6. Wynagrodzenie audytora – nie wystąpiło. 

VI. ISTOTNE ZDARZENIA 

1. Z tytułu błędu popełnionego w 2016 roku wynikającego z nie pomniejszenia przychodów o część zwróconej do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacji,  wynik lat poprzednich skorygowano o kwotę 6 841,72 zł.  

2. W Stowarzyszeniu po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia nieuwzględnione  

w sprawozdaniu finansowym oraz mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy . 

3. W Stowarzyszeniu nie wystąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości oraz metod wyceny i zmian sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego, które wywierałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

Klubu. 

4. W informacji zapewniającej porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem 

za rok obrotowy wskazujemy na zmianę prezentacji funduszu statutowego związku. Dotychczas fundusz ten był 

przedstawiany w wartości 47 221,05 zł.  Statut związku nie przewiduje takich rozwiązań. Na dzień bilansowy kapitał 

(fundusz) podstawowy nie przedstawia żadnej wartości, a poprzednia wartość została przeniesiona do wiersza zysk (strata) 

z lat ubiegłych. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP 

KAPITAŁOWYCH 

1. W roku obrotowym Stowarzyszenie nie uczestniczyło we wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegały konsolidacji. 

2. Stowarzyszenie nie realizowało transakcji z jednostkami powiązanymi. 

3. Stowarzyszenie nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach gospodarczych. 

4. Stowarzyszenie nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia. 

5. Stowarzyszenie nie wchodzi w skład grupy kapitałowej i nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego. 

 

VIII. OKRES SPRAWOZDAWCZY, W KTÓRYM NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE  

W roku obrotowym 2018 nie nastąpiło połączenie z innymi podmiotami. 

IX. ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności. 
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X. INFORMACJE DODATKOWE I KOŃCOWE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA OCENĘ 

SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO JEDNOSTKI 

Brak jest innych informacji niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki za 2018 rok.  

Warszawa, 30 marzec 2019 roku 
 
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Włodzimierz Naumiuk 
Skład Zarządu 

12. Prezes Zarządu Marek Zalewski  

13. Wiceprezes ds. Finansowych -Skarbnik Kazimierz Łaszczyński  

14. Wiceprezes ds. Sportowych Marcin Kusiński  

15. Sekretarz Paweł Szeliński  

16. Członek Zarządu Ryszard Ciszewski  

17. Członek Zarządu Krystian Kilar  

18. Członek Zarządu Dariusz Kostrzewa  

19. Członek Zarządu Sylwester Małecki  

20. Członek Zarządu Andrzej Nadrowski  

21. Członek Zarządu Piotr Napiórkowski  

22. Członek Zarządu Cezary Walichnowski  

 



Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 04/14/06/2019

Zarządu Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MOZTS z działalności Stowarzyszenia

za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

Działając na podstawie paragrafu 26. punkt 3. i 5. Statutu MOZTS oraz Zarząd

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: 

§ 1.
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MOZTS za okres od dnia 1 stycznia

2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 2.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 3.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia MOZTS zostało przygotowane Biuro Zarządu. Ww. dokument

podlega zatwierdzeniu przez Zarząd przed przedstawieniem Walnemu Zebraniu Delegatów.

Podczas głosowania uchwały w trybie jawnym obecnych było sześciu członków Zarządu, oddano sześć głosów

za podjęciem uchwały,  zero głosów przeciwnych i  zero głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant: Przewodniczący Zebrania:

          Paweł Szeliński          Marek Zalewski

    __________________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski. 

Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl



Projekt

Warszawa, 7 czerwca 2019 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności Stowarzyszenia

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Nazwa i siedziba:

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa

NIP 113-28-79-432

Zarząd Stowarzyszenia

W okresie sprawozdawczym Zarząd MOZTS działał w następującym składzie:

1. Marek Zalewski – Prezes Zarządu

2. Kazimierz Łaszczyński – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych/od 26 marca 2019 r. Skarbnik

3. Marcin Kusiński – Wiceprezes Zarządu ds. Sportowych

4. Paweł Szeliński – Sekretarz Zarządu

5. Ryszard Ciszewski -  Członek Zarządu

6. Krystian Kilar -  Członek Zarządu

7. Dariusz Kostrzewa -  Członek Zarządu

8. Sylwester Małecki -  Członek Zarządu

9. Andrzej Nadrowski -  Członek Zarządu

10. Piotr Napiórkowski -  Członek Zarządu

11. Cezary Walichnowski -  Członek Zarządu

Część opisowa

MOZTS na dzień 31 grudnia 2018 r. zrzeszał 66 klubów sportowych z województwa mazowieckiego

(przyrost o cztery kluby w stosunku do roku 2017), które brały udział rozgrywkach ligowych prowadzonych

przez MOZTS, tj. II, III, IV i V ligi mężczyzn oraz II ligi kobiet oraz w centralnych rozgrywkach ligowych

(superliga, ekstraklasa kobiet, I ligi mężczyzn i kobiet), bądź w rozgrywkach indywidualnych zaliczanych do

współzawodnictwa sportowego  Mazowieckiego Okręgowego  Związku Tenisa  Stołowego  lub/i  Polskiego

Związku Tenisa Stołowego oraz jeden Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Na koniec sezonu 2017/2018

licencje  okresowe  Polskiego  Związku  Tenisa  Stołowego  posiadało  934  zawodniczek  i  zawodników,  48

trenerek i trenerów oraz 61 klubów. 

Strona 1



Działalność Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w 2018 roku polegała głównie

na organizowaniu rozgrywek ligowych i indywidualnych w ramach współzawodnictwa sportowego, w tym

współzawodnictwa dzieci i młodzieży, a także na organizacji imprez sportowych oraz szkolenia w zakresie

tenisa stołowego oraz promowaniu dyscypliny. 

W  podstawowym  zakresie  swojej  działalności  MOZTS  działał  na  terenie  województwa

mazowieckiego.  W  zakresie  akcji  szkoleniowych  związek  działał  również  na  terenie  Rzeczpospolitej

Polskiej. W zakresie rozgrywek II ligi mężczyzn mecze organizowane były również na terenie województwa

warmińsko-mazurskiego.

MOZTS przy wsparciu mazowieckich klubów tenisa stołowego organizował rozgrywki na szczeblu

wojewódzkim siedmiu kategorii wiekowych: skrzat (9 lat i młodsi), żak (11 lat i młodsi), młodzik (13 lat i

młodsi),  kadet  (14-15  lat  i  młodsi),  junior  (16-19  lat  i  młodsi),  młodzieżowiec  (20-22  lat)  senior  (bez

ograniczeń)  obejmujące  Wojewódzkie  Turnieje  Kwalifikacyjne  będące  eliminacjami  do  Indywidualnych

Mistrzostw Polski (nie dotyczy kategorii skrzat i młodzieżowiec) oraz Indywidualne (dotyczy wszystkich

kategorii  wiekowych)  i  Drużynowe  (kategorie:  młodzik,  kadet,  junior)  Mistrzostwa  Województwa

Mazowieckiego. Większość wymienionych turniejów indywidualnych było organizowanych we współpracy

z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego.

W roku 2018 MOZTS zorganizował Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików dla województw

mazowieckiego  i  warmińsko-mazurskiego  oraz  Międzywojewódzkie  Eliminacje  Drużynowe  do

Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  (Drużynowych  Mistrzostw  Polski  kategorii  kadet)  dla  tych

województw.

 

MOZTS w roku 2018 zorganizował 62. Finał Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego Memoriał

Redaktora  Janusza  Strzałkowskiego.  Zawody  rozegrano  pod  honorowym  patronatem  Marszałka

Województwa Mazowieckiego p. Adama Struzika.

W dniach 6-8 kwietnia 2018 MOZTS był współorganizatorem III Grand Prix Polski Żaczek i Żaków

rozegranych w Mławie.

We współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i  Województwa Mazowieckiego,

MOZTS  zorganizował  rozgrywki  Warszawskiej  Olimpiady  Młodzieży  w  relacji  klubowej,

współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawa.
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W 2018 roku Prezes Zarządu podjął 8 decyzji. Wszystkie zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu

W roku 2018 odbyły się cztery posiedzenia Zarządu MOZTS, na których przyjęto 45 uchwał:

- 4 uchwały zatwierdzające 9 decyzji Prezesa Zarządu

- uchwałę w sprawie wyboru Skarbnika MOZTS

- uchwałę zwołującą Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów MOZTS

- uchwałę w sprawie powołania Koordynatora ds. Kadr Wojewódzkich MOZTS

- 2 uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu MOZTS za rok 2017

- 3 uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS

- 2 uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich

- 2 uchwały dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na współorganizację zawodów wojewódzkich

- 2 uchwały zatwierdzające Regulamin Rozgrywek MOZTS

- 5 uchwał w sprawie zawieszenia w prawach członka zwyczajnego MOZTS

- 5 uchwał w sprawie wykluczenia z grona członków zwyczajnych MOZTS

- uchwała o wygaśnięciu członkostwa w MOZTS

- 11 uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS

- 2 uchwały w sprawie warunkowego przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS

- 3 uchwały w sprawie przekazania miejsca w rozgrywkach ligowych

Od żadnej z przyjętych uchwał nie wniesiono odwołania.

W  strukturach  związku  kontynuowały  swoją  działalność  Wydział  Rozgrywek  MOZTS  oraz

Kolegium  Sędziów  MOZTS  podejmując  autonomiczne  decyzje.  Wydział  Rozgrywek  w  składzie:

przewodniczący Artur Kozak, prowadzący rozgrywki drużynowe - Marek Romkowski, członek - Krystian

Kilar, wydał w 2018 roku 15 komunikatów regulujących rozgrywki indywidualne oraz drużynowe, a także

nakładających kary regulaminowe. Zarząd nie uchylił żadnego z Komunikatów Wydziału Rozgrywek.

Kolegium Sędziów w składzie: przewodniczący - Krystian Kilar oraz członkowie: Jan Radoński i

Grzegorz Bor, podejmowało decyzje dotyczące obsad sędziowskich turniejów indywidualnych i meczów

ligowych  drugich  ligi,  a  także  finału  wojewódzkiego  Drużynowego  Pucharu  Polski.  Na  koniec  sezonu

2017/2018 licencje okresowe sędziego MOZTS posiadało 23 sędziów, w tym jeden sędzia z uprawnieniami

międzynarodowymi. Ponadto 18 sędziów mazowieckich posiadało licencje okresowe sędziego PZTS, w tym

czterech sędziów z uprawnieniami międzynarodowymi. 

W  2018  roku  celem  realizacji  zadań  statutowych  kontynuowane  było  prowadzenie  strony

internetowej Stowarzyszenia.
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Działalność Stowarzyszenia w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  była finansowana ze składek

członkowskich w wysokości 13.000,00 zł oraz z przychodów statutowych w wysokości 130.056,50 zł. 

Okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zamknął się kwotą aktywów i pasywów 40.534,85 zł oraz

stratą w wysokości 2.589,51 zł. 

Podpisy:

Marek Zalewski ........................... Dariusz Kostrzewa ...........................

Kazimierz Łaszczyński ........................... Sylwester Małecki ...........................

Marcin Kusiński ........................... Andrzej Nadrowski ...........................

Paweł Szeliński ........................... Piotr Napiórkowski

...........................

Ryszard Ciszewski ........................... Cezary Walichnowski ...........................

Krystian Kilar ...........................
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 05/14/06/2019

Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Zarządu MOZTS

Działając na podstawie paragrafu 19. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego

Związku Tenisa Stołowego:

§ 1.

Nie korzysta z prawa dokooptowania członka Zarządu MOZTS.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
Dnia 15 lutego 2019 r.  rezygnację  z  pracy w Zarządzie  MOZTS złożył  p.  Sylwester Małecki.  Zarząd postanowił  nie

uzupełniać powstałego wakatu drogą dokooptowania.

Podczas głosowania uchwały obecnych było sześciu członków Zarządu, oddano sześć głosów za podjęciem

uchwały, zero głosów przeciwnych i zero wstrzymujących się.

Podpisy:

 Protokolant  Przewodniczący Zebrania

Paweł Szeliński Marek Zalewski 

    __________________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski. 

Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl



Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 06/14/06/2019

Zarządu Mazowieckiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Klubu pod nazwą: 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START

w poczet członków zwyczajnych MOZTS

Działając na podstawie paragrafu 10. punkty 1. i 2. Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego:

§ 1.
Przyjmuje  w  poczet  członków  zwyczajnych  Mazowieckiego  Okręgowego  Związku  Tenisa

Stołowego z dniem 26 lutego 2019 r. Klub pod nazwą 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START 

z siedzibą pod adresem: ul. Maratońska 1, 26-600 Radom.  

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: 
W dniu 19 marca 2019 r. Klub pod nazwą Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

START  złożył Deklarację Członkowską MOZTS, czym wypełnił wymóg par. 10, punkt 2. Statutu MOZTS. 

Podczas  głosowania  uchwały  w  trybie  jawnym  obecnych  było   członków  Zarządu,  oddano   głosów  za  podjęciem

uchwały,głosów przeciwnych i  głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant: Przewodniczący Zebrania:

               Marek Zalewski                                    
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Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 07/14/06/2019

Zarządu Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020 

Działając  na  podstawie  paragrafu  26.,  punkt  6.,  Statutu  MOZTS  Zarząd Mazowieckiego

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego Zarząd MOZTS:

§ 1.

Przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020.

§ 2.

Upoważnia Prezesa Zarządu do korekty Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020

celem w przypadku zaistnienia konieczności dostosowania Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon

2019/2020 do Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020.

§ 3.

Zmiany wprowadzone w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020 wspomniane

w paragrafie 2. niniejszej Uchwały wymagają zatwierdzenia przez Zarząd MOZTS na najbliższym

posiedzeniu.
§ 4.

Tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020 stanowi załącznik nr 1

do niniejszej Uchwały. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie: 
W myśl paragrafu 26. Statutu MOZTS, punkt 6. do kompetencji Zarządu należy m.in. uchwalanie regulaminów.

P Podczas głosowania uchwały obecnych było  sześciu członków Zarządu, oddano sześć głosów za podjęciem

uchwały, zero głosów przeciwnych i zero głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant Przewodniczący Zebrania

Paweł Szeliński Marek Zalewski 
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Słownik

MOZTS – Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego,

PZTS – Polski Związek Tenisa Stołowego,

GPP – Ogólnopolskie turnieje organizowane przez PZTS “Grand Prix Polski”,

GPM – Grand Prix Mazowsza,

WR – Wydział Rozgrywek MOZTS – sprawujący nadzór nad realizacją rozgrywek w imieniu  Zarządu
MOZTS,

Prowadzący  rozgrywki –  Członek  Wydziału  Rozgrywek  MOZTS  Pan  Marek  Romkowski  
(tel. kom. 608459841, e-mail: m.romkowski@wp.pl)),

Regulamin –  Regulamin  Rozgrywek Mazowieckiego  Okręgowego  Związku  Tenisa  Stołowego  na
sezon 2019 / 2020.

Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek 

1.  Regulamin Rozgrywek MOZTS na sezon 2019/2020 określa zasady organizacji  i  sprawowania
nadzoru nad rozgrywkami indywidualnymi i drużynowymi w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31
lipca 2020 roku szczebla wojewódzkiego prowadzonymi na terenie województwa mazowieckiego
oraz rozgrywkami szczebla centralnego, których organizatorem i sprawującym nadzór jest PZTS, a
także  rozgrywki,  których  organizacja  została  zlecona  przez  PZTS  lub  inne  uprawnione  do  tego
organy.

1.1.  MOZTS  w  ramach  współzawodnictwa  sportowego  organizuje  i  sprawuje  nadzór  nad
rozgrywkami indywidualnymi i drużynowymi w oparciu o:

- Statut MOZTS,  

- Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020,

- międzynarodowe przepisy ITTF,

- inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Rozgrywki indywidualne i drużynowe w ramach współzawodnictwa sportowego są prowadzone
w  podziale  na  płeć  w  następujących  kategoriach  wiekowych  (nie  dotyczy  współzawodnictwa
sportowego niepełnosprawnych):

- skrzat w wieku do 9 lat, urodzeni w 2011 roku i młodsi,

- żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2009-2010,

- młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2007-2008,

- kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2005-2006,

- junior w wieku 16-18 lat, urodzeni w latach 2002-2004,

- młodzieżowiec w wieku 19-21, lat urodzeni w latach 1999-2001,

- senior w wieku powyżej 19 lat, urodzeni w 2001 roku i starsi,

- weteran – zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020, przy czym możliwe jest 
łączenie kategorii wiekowych weteran ze względu na ilość osób zgłoszonych do danych zawodów,

- rozgrywki ligowe – bez podziału na kategorie wiekowe.
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3. Rozgrywki prowadzone w ramach MOZTS: 

3.1. MOZTS prowadzi rozgrywki szczebla centralnego oraz inne zawody, których organizacja została
zlecona dla MOZTS przez PZTS lub inne uprawnione organy, 

3.2. MOZTS  organizuje  i  przeprowadza  Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategoriach
wiekowych z zastrzeżeniem pkt 3.4.1: 

- skrzatów - gry pojedyncze,

- żaków – gry pojedyncze i podwójne, 

- młodzików – gry pojedyncze i podwójne, 

- kadetów (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) – gry pojedyncze i podwójne, 

- juniorów – gry pojedyncze i podwójne, 

- młodzieżowców – gry pojedyncze i podwójne, 

- seniorów – gry pojedyncze i podwójne, 

3.3.  MOZTS  organizuje  i  przeprowadza  Drużynowe  Mistrzostwa  Województwa  w  kategoriach
wiekowych: młodzik, kadet oraz junior - rozgrywane według przepisów zawartych w Regulaminie
Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020.

3.4.  MOZTS  organizuje  i  przeprowadza  turnieje  Grand  Prix  Mazowsza,  stanowiące  trzy  cykle
eliminacji do Mistrzostw Polski, w kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet, junior oraz senior –
w grach pojedynczych oraz GPM kategorii skrzat, które nie są eliminacjami do MP.

3.4.1.  W  Indywidualnych  Mistrzostwach  Województwa w  kategorii  żak,  młodzik  i  senior  oraz  
w turniejach Grand Prix Mazowsza we wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się do udziału
zawodników z młodszych kategorii wiekowych. 

3.5.  MOZTS  organizuje  i  przeprowadza  rozgrywki  drużynowe  II  ligi  kobiet  i  mężczyzn  (dla
województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego), pod nadzorem PZTS, na sezon 2019/2020.

3.6. MOZTS organizuje i przeprowadza rozgrywki drużynowe III, IV i V ligi  mężczyzn. 

3.7. MOZTS organizuje i przeprowadza rozgrywki drużynowe o Puchar Polski kobiet i mężczyzn na
szczeblu województwa mazowieckiego. 

3.8. MOZTS organizuje i przeprowadza inne imprezy zgodnie ze statutem MOZTS. 

4.  Na  podstawie  wyników  sportowych  rozgrywek  indywidualnych  i  drużynowych  w  sezonie
2019/2020 opracowany zostanie ranking klubów, będących członkami zwyczajnymi MOZTS. 

Sprawy finansowe

5.  Kluby  sportowe  oraz  zawodniczki  i  zawodnicy  zobowiązani  są  w  sezonie  2019/2020  do
nieposiadania  żadnych  finansowych  zaległości  wobec  MOZTS  i  PZTS  oraz  do  wniesienia
następujących opłat:

5.1.  roczna składka członkowska z tytułu członkostwa w MOZTS płatna  zgodnie z obowiązującą
uchwałą Walnego Zebrania Delegatów MOZTS, 

5.2. opłata  za  przyznanie  licencji  dla  klubu  sportowego,  licencji  okresowej  dla  zawodniczek
i zawodników w  sezonie 2019/2020, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019,

5.3. opłacenie  w  wyznaczonym  terminie  uczestnictwa  w  rozgrywkach  indywidualnych  i
drużynowych w sezonie 2019/2020 organizowanych przez MOZTS. 
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5.3.1. Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych:

- skrzaci – brak opłat,

- żacy – 25 zł, 

- młodzicy – 25 zł,

- kadeci – 25 zł, 

- juniorzy – 30 zł,

- młodzieżowcy – 35 zł, 

- seniorzy – 40 zł, 

5.3.2. Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych:

- młodzicy – 30 zł, 

- kadeci – 30 zł

- juniorzy – 30 zł.

5.3.3. Grand Prix Mazowsza w kategoriach wiekowych:

- skrzaci – brak opłat, 

- żacy – 25 zł, 

- młodzicy – 25 zł, 

- kadeci – 25 zł, 

- juniorzy – 25 zł,

- seniorzy – 35 zł.

5.3.3.1.  W kategoriach żak i młodzik nie pobiera się opłat za uczestnictwo w turniejach od 11. i
kolejnych zgłoszonych do danych zawodów zawodniczek i zawodników jednej kategorii wiekowej z
jednego klubu.  

5.3.4. Rozgrywki drużynowe prowadzone przez MOZTS: 

- II liga kobiet - 350 zł,

- II liga mężczyzn – 550 zł,

- lll liga mężczyzn – 350 zł, 

- IV liga mężczyzn – 300 zł, 

- V liga mężczyzn – 250 zł.

5.3.4.1. Opłaty za przejęcie prawa gry w danej klasie rozgrywkowej przez klub sportowy w miejsce
klubu, który zrzeka się swojego uczestnictwa na jego rzecz:

- II liga kobiet i mężczyzn – opłata w wysokości 550 zł,

- III liga mężczyzn –  opłata w wysokości 350 zł,

- IV liga mężczyzn – opłata w wysokości 300 zł,

5.3.4.2. Opłata za dodatkowe zgłoszenie zawodniczki/zawodnika po 10 września (dotyczy 
wszystkich klas rozgrywkowych MOZTS) - 30 zł

5.3.5. Rozgrywki drużynowe o Puchar Polski kobiet i mężczyzn – 100 zł.

6. Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator. 
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Warunki uczestnictwa 

7.  Warunkiem  uczestnictwa  w  rozgrywkach  organizowanych  przez  MOZTS  jest  spełnienie
wszystkich wymogów wynikających z przepisów niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

7.1. Brak jakichkolwiek, przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do PZTS i MOZTS,

7.2.  Opłacenie składki członkowskiej za rok 2019 roku z tytułu członkostwa w MOZTS  zgodnie z
obowiązującą uchwałą Walnego Zebrania Delegatów MOZTS, 

7.3. W przypadku klubu sportowego posiadanie  licencji  w sezonie  2019/2020 przyznanej  przez
PZTS, 

7.4. Opłacenie uczestnictwa w zawodach w wysokości określonej niniejszym Regulaminem, 

7.5.  W  przypadku  uczestnictwa  w  rozgrywkach  ligowych, pisemne  potwierdzenie  do  dnia  10
września 2019 roku chęci uczestnictwa drużyny klubowej w rozgrywkach drużynowych w sezonie
2019/2020 organizowanych przez MOZTS poprzez złożenie do prowadzącego rozgrywki drużynowe
wypełnionej ankiety klubowej (wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), listy imiennej (wzór
stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu) wraz z dowodem przekazania na rachunek bankowy MOZTS
opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach.

7.5.1. Podanie adresu mailowego w ankiecie, o której mowa w pkt 7.5., na który będzie kierowana
korespondencja z klubem w sprawach dotyczących prowadzenia rozgrywek, która będzie uznawana
za skutecznie dostarczoną z dniem przesłania wiadomości mailowej.

7.5.2. W  przypadku  zmiany  adresu  mailowego  przez  klub,  należy  natychmiast  o  tym  fakcie
powiadomić prowadzącego rozgrywki oraz Biuro MOZTS.

8. Posiadanie licencji okresowej zawodniczki lub zawodnika (nie dotyczy Mistrzostw Województwa
w  kategorii  skrzat  oraz  GPM  w  kategorii  skrzat)  uprawniającej  do  uczestniczenia  w  sporcie
kwalifikowanym,  przyznanej  przez  PZTS  (wydanej  najpóźniej  w  dniu  rozgrywania  turnieju
indywidualnego i drużynowego, z wyłaczeniem rozgrywek ligowych, dla osób, które ubiegających
się o nadanie licencji okresowej po raz pierwszy, nie zmieniających przynależności klubowej lub po
raz ostatni posiadających licencję okresową PZTS zawodnika w sezonie 2015/2016).

8.1.  W  przypadku  rozgrywek  ligowych  posiadanie  przez  zawodniczki  i  zawodników  licencji
okresowej wydanej przez PZTS na sezon 2019/2020 oraz wpisanie zawodniczki lub zawodnika do
imiennego składu drużyny na danym szczeblu rozgrywek i przesłanie składu imiennego drużyny do
prowadzącego rozgrywki w następujących terminach:

8.1.1. do dnia  10  września  2018  roku -  zawodnicy  i  zawodniczki  zamierzający  uczestniczyć  w
rozgrywkach  2  ligi  kobiet  i  mężczyzn  oraz  niższych  klas  rozgrywkowych,  zamierzający  zmienić
przynależność  klubową oraz  zawodnicy,  którzy  przynajmniej  w jednym z  sezonów: 2016/2017,
2017/2018,  2018/2019  posiadali  licencję  okresową  zawodnika  PZTS  lub  innego  narodowego
związku tenisa stołowego.

8.1.2. do dnia 31 grudnia 2018 roku (dodatkowe zgłoszenie zawodniczki lub zawodnika do składu

drużyny) - zawodniczki i zawodnicy dodatkowo zgłaszani do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych
prowadzonych przez MOZTS, którzy ubiegają się o nadanie licencji zawodnika po raz pierwszy, nie
zmieniający przynależności klubowej, lub po raz ostatni posiadający licencję okresową zawodnika
PZTS  lub  innego  narodowego  związku  tenisa  stołowego  w  sezonie  2015/2016.  Dodatkowe
zgłoszenie jest przedmiotem opłaty na rzecz MOZTS, w wysokości określonej w punkcie 5.3.4.2.
Regulaminu.  
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8.1.2.1.  W  przypadku  określonym  w  punkcie  8.1.2.  Regulaminu,  dodatkowego  zgłoszenia
zawodniczki  lub  zawodnika  do  rozgrywek  ligowych  prowadzonych  przez  MOZTS,
zgłoszona/zgłoszony jest uprawniony do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych po upływie siedmiu
dni, licząc od daty skutecznego przesłania pocztą elektroniczną do prowadzącego rozgrywki korekty
listy imiennej drużyny zgłaszającej zawodniczkę/zawodnika do rozgrywek.

8.2. Posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego.

8.3. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego.

8.4.  W  przypadku  rozgrywek  indywidualnych  oraz  drużynowych  mistrzostw  województwa
mazowieckiego  wypełnienie  klubowej  karty  zgłoszeniowej  i  przesłanie  na  adres  e-mail
zgloszenia@mzts.pl w terminie określonym w komunikacie organizacyjnym MOZTS przed danymi
zawodami (w  przypadku  zgłoszenia  zawodników i  zawodniczek  posiadających  licencję  klubową
zgłoszenia może dokonać jedynie przedstawiciel danego klubu). Klubowa karta zgłoszeniowa jest
udostępniana na stronie www.mzts.pl wraz z komunikatem organizacyjnym danych zawodów.

9.  Spełnienie  innych  szczegółowych  warunków  uczestnictwa  określonych  w  regulaminach  lub
komunikatach organizacyjnych zawodów. 

Rozgrywki indywidualne 

10.1.  W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem "każdy z każdym" o kolejności miejsc
decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w każdym przypadku otrzymuje się 2 punkty,
za porażkę w rozegranym meczu - 1 punkt, a w przegranym walkowerem - 0 punktów. 

10.2. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska tą samą liczbę punktów, to w każdym przypadku
o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy uzyskali równą
ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko
wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami. 

10.3. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: ilość punktów, stosunek setów oraz stosunek
piłek. 

10.3.1. W trakcie oceny wyników w przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o 
kolejności miejsc decyduje losowanie. 

10.4.  W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa i  turniejach Grand Prix Mazowsza prawo
startu mają wyłącznie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo.

10.5. W indywidualnych oraz drużynowych mistrzostwach województwa kadetów, juniorów oraz w
młodzieżowych mistrzostwach województwa zawodnik lub zawodniczka może grać tylko w jednej i
swojej kategori wiekowej, w której ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować
(nie dotyczy zawodników przeniesionych przez PZTS do wyższej kategorii wiekowej).

11. Organizacja turniejów Grand Prix Mazowsza

11.1. W I, II i III GPM startuje dowolna liczba zawodników,

11.2. Turnieje  GPM rozgrywa się  systemem pucharowym z  turniejem pocieszenia  do ustalenia
następujących miejsc i przedziałów: 1,2,3,4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-32, 33-40, 41-48 i
dalej przedziały 16-osobowe w zależności od liczby startujących.

11.3. Jeżeli  liczba  startujących  wynosi  16  osób  lub  mniej,  turniej  rozgrywa  się  systemem
pucharowym z turniejem pocieszenia o 5. miejsce oraz z grą o miejsce 7.

11.4.  Jeżeli liczba startujących wynosi osiem lub mniej osób dopuszcza się zastosowanie systemu
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grupowego, mieszanego (grupowego i pucharowego) w zależności od decyzji sędziego głównego
podjętej w porozumieniu z organizatorem.

11.5. Zawodniczki i zawodników rozstawia się i losuje się na podstawie aktualnego wojewódzkiego
rankingu w danej kategorii wiekowej.

11.5.1. Losowanie przeprowadza się jedynie w przypadku,  kiedy dwóch lub więcej uczestników
zajmuje tę samą pozycję w aktualnym rankingu wojewódzkim w danej kategorii wiekowej.

11.5.2. W  przypadku  wspomnianego  w  punkcie  11.5.1.  losowania  zawodniczek  i  zawodników
obowiązują następujące zasady:

11.5.2.1. W pierwszej  rundzie turnieju indywidualnego zawodnicy i  zawodniczki  z  tego samego
klubu nie mogą grać przeciwko sobie, o ile istnieje taka możliwość.

11.5.2.2.  O  ile  istnieje  taka  możliwość dwie  zawodniczki/dwóch  zawodników  z  najwyższym
rankingiem z jednego klubu należy rozlosować w różnych połówkach drabinki  turniejowej o ile
znajdują się wśród 16 zawodniczek/zawodników z najwyższym rankingiem w danym turnieju. W
przypadku,  gdy  przy  zastosowaniu  tej  zasady  zachodzi  konflikt  między  zawodnikami  z  dwóch
różnych  klubów,  pierwszeństwo  w  rozstawieniu  do  dwóch  różnych  połówek  ma  para  z
zawodniczką/zawodnikiem  z  najwyższym  rankingiem  wśród  zainteresowanych.  W  pozostałych
przypadkach obowiązuje zasada losowania zawodników z jednego klubu możliwie jak najdalej od
siebie w drabince turniejowej.

11.5.3. Za poprawne rozstawienie i losowanie odpowiedzialny jest sędzia główny danych zawodów
sportowych.

11.5.4. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów po zakończeniu
kolejnego cyklu  eliminacji  do  Mistrzostw Polski  lub  po Mistrzostwach Polski  (w przypadku
kategorii skrzat: po kolejnym GPM), wyższą pozycję w rankingu mazowieckim otrzymuje osoba,
która zdobyła więcej punktów w ostatnim cyklu rozgrywkowym. Jeżeli osoby te zdobyły tyle
samo  punktów  w  ostatnim  cyklu  rozgrywkowym  porównywane  są  punkty  zdobyte  przez
zainteresowanych w kolejnych wcześniejszych seriach rozgrywek.

11.5.5. Do ustalenia rankingu kategorii skrzat obowiązuje następująca punktacja:

m-ce GPM IMW

1. 33 38

2. 30 35

3. 28 33

4. 26 30

5. 25 29

6. 23 27

7. 22 26

8. 21 25

9.-12. 18 22

13.-16. 13 17

17.-20. 8 12

21.-24. 6 8

25.-32. 5 6

33.-40. 3 4

41.-48. 2 3

49.-56. 1 2

57.-64. 1 1
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12. Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa:

12.1. Warunkiem  rozegrania  konkurencji  w  Indywidualnych  Mistrzostwach  Województwa  jest
udział przynajmniej 4 zawodników lub par, chyba że organizator wraz z sędzią głównym danych
zawodów postanowią inaczej.

12.1.1. W  przypadku,  kiedy  organizator  wraz  z  sędzią  głównym  postanowią  o  rozegraniu
konkurencji IMW z udziałem trzech zawodniczek/zawodników lub par, dopuszcza się zastosowanie
systemu gry każdy z każdym. Przepis ten dotyczy również Drużynowych Mistrzostw Województwa.

12.2. Prawo udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa posiadają:

12.2.1. seniorzy – zawodnicy posiadający imienny limit PZTS na Indywidualne Mistrzostwa Polski w
kategorii  senior  oraz kolejnych  32 zawodników zgodnie z  rankingiem wojewódzkim po  III  GPP  
i III WTK.

12.2.2. młodzieżowcy - liczba zawodników dowolna – zgodnie z rankingiem seniorów po III GPP  
i III WTK.

12.2.3. juniorzy i kadeci - zawodnicy posiadający imienny limit PZTS na Indywidualne Mistrzostwa
Polski w kategorii junior i kadet oraz kolejnych  32 zawodników zgodnie z   aktualnym rankingiem
wojewódzkim po III GPP i III WTK, z pominięciem zawodników młodszych.

12.2.4. młodzicy,  żacy  –  zawodnicy posiadający imienny limit PZTS na Indywidualne Mistrzostwa
Polski w kategorii młodzik oraz żak oraz kolejnych 48 zawodników zgodnie z aktualnym rankingiem
wojewódzkim po III GPP i III WTK.

12.2.5. skrzaci – dowolna ilość zawodników.

12.3. W grach podwójnych mogą wystartować tylko zawodnicy i zawodniczki uprawnieni i zgłoszeni
do turniejów gry pojedynczej. 

12.4. Zasady rozstawienia na Mistrzostwach Województwa:

12.4.1. Rozstawienie i losowanie zawodników i zawodniczek odbywa się na podstawie aktualnego
rankingu wojewódzkiego po III GPP i III GPM, zgodnie z pkt 11.5. Regulaminu.

12.4.2. Rozstawienie par w grach podwójnych oraz drużynowych odbywa się według łącznej sumy
posiadanych punktów przez zawodników/czek z  rankingu indywidualnego (w przypadku drużyn
liczy się tylko punkty zawodników sklasyfikowanych najwyżej w rankingu po III GPM i III GPP – bez
potencjalnych zawodników rezerwowych). 

12.4.3. W  przypadku  tej  samej  liczby  pkt  z  wyższą  pozycją  rozstawiane  są  drużyny  lub  pary
deblowe, w których występują zawodnicy z najwyższym rankingiem w danej kategorii wiekowej
wśród zainteresowanych drużyn lub par deblowych.

12.5.  System  rozgrywania  Indywidualnych  Mistrzostw  Województwa (dotyczy  także  turniejów
drużynowych): 

12.5.1. Turnieje w kategoriach seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów i młodzików rozgrywa
się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy) z grami o miejsca w grach pojedynczych: 1, 2,
3,  4,  5-8,  9-12,  13-16,  17-24  i  25-32  oraz  w  kategorii  młodzik  o  miejsca  33-40.  Turnieje  w
kategoriach żak i skrzat rozgrywa się systemami określonymi dla GPM w punktach 11.2, 11.3 i 11.4. 

12.5.1.1. W  przypadku,  gdy  w  Mistrzostwach  Województwa  startują  zawodnicy  lub  drużyny
posiadające limit PZTS na Mistrzostwa Polski (tzw. limitowcy), zawodnicy ci  oraz drużyny nie są
umieszczane w głównej drabince turniejowej. Zawodnicy ci  oraz drużyny rozgrywają dodatkowy
turniej  o  Mistrzostwo  Województwa,  z  grą  o  3  miejsce,  ze  zwycięzcami  turnieju  o  awans  na
Mistrzostwa Polski.
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12.5.1.2. W przypadku udziału 1-3 limitowców – rozgrywa się turniej pucharowy zaczynający się od
półfinałów z dodatkowym uczestnictwem zawodników zgodnie z klasyfikacją turnieju o awans do
Mistrzostw Polski w wolnych miejscach w drabince, 

12.5.1.3. W przypadku udziału 4-7 limitowców – rozgrywa się turniej pucharowy zaczynający się od
ćwierćfinałów z dodatkowym uczestnictwem zawodników zgodnie z klasyfikacją turnieju o awans
do Mistrzostw Polski w wolnych miejscach w drabince.

12.5.1.4. W przypadku udziału 8 limitowców lub więcej, decyzję o sposobie rozgrywania turnieju 
o  Mistrzostwo  Województwa  podejmuje  sędzia  główny  zawodów  z  zastosowaniem  zasady,  
że turniej ten musi odbyć się systemem pucharowym.

12.5.2. W grach pojedynczych turnieju seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów, młodzików,
żaków i skrzatów mecze rozgrywa się do 3 wygranych setów.

12.5.3.  Turniej  gier  podwójnych oraz  drużynowych we  wszystkich  kategoriach  rozgrywa  się
systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy), bez turnieju pocieszenia, a pojedynki toczą się do
3 wygranych setów. 

12.5.4. Mecz  w  turnieju o  drużynowe  Mistrzostwo  Województwa w  kategorii  młodzik  i  kadet
składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno według następującego układu (mecz kończy się z chwilą
uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw): 1 gra: A-X, 2 gra: B-Y,  3  gra podwójna, 4 gra: A-Y,  
5 gra: B-X (wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony
do gry po 2 grze w meczu). 

12.5.5. Mecz w turnieju o drużynowe Mistrzostwo Województwa w kategorii juniorek składa się 
3-5 gier rozgrywanych kolejno według następującego układu (mecz kończy się z chwilą uzyskania
przez  jedną  z  drużyn  3  zwycięstw):  1  gra:  A-X,  2  gra:  B-Y,  3  gra  podwójna,  4  gra:  A-Y,  
5 gra: B-X (wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony
do gry po 2 grze w meczu).

12.5.6. Mecz w turnieju o drużynowe Mistrzostwo Województwa w kategorii junior  składa się  
3-5 gier rozgrywanych kolejno według następującego układu (mecz kończy się z chwilą uzyskania
przez  jedną  z  drużyn  3  zwycięstw):  1  gra:  A-X,  2  gra:  B-Y,  3  gra:  C-Z,  4  gra:  A-Y,  
5 gra: B-X (wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony
do gry po 3 grze w meczu).

12.6. W  przypadkach  nieuregulowanych  niniejszym  Regulaminem  dotyczących  rozgrywek
indywidualnych  ostateczną  decyzję  podejmuje  sędzia  główny  turnieju  w  porozumieniu  
z organizatorem danego turnieju.

Rozgrywki ligowe – zasady ogólne

13.1. Nadzór oraz weryfikację rozgrywek ligowych kobiet i mężczyzn organizowanych przez MOZTS
prowadzi WR.

13.1.2.  WR publikuje  terminarz  rozgrywania  pierwszej  rundy  poszczególnych  lig  do  dnia  20
września 2019 r., a drugiej rundy w ciągu 14 dni od zakończenia ostatniego spotkania pierwszej
rundy w danej lidze.

13.2. Drużyna będąca gospodarzem meczu zobowiązana jest do: 

13.2.1. Niezwłocznego  –  bezpośrednio  po  zakończeniu  meczu  –  podania  wyniku  meczu
prowadzącemu  rozgrywki  Panu  Markowi  ROMKOWSKIEMU,  tel.  kom.  608459841,  e-mail:
m.romkowski@wp.pl.
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13.2.2. Przesłania w ciągu 48 godzin od zakończeniu meczu skanu protokołu lub elektronicznego
protokołu meczowego, zawierającego także wszelkie adnotacje osób uprawnionych np. sędziów lub
kapitanów, na adres e-mail: m.romkowski@wp.pl.

13.2.3. Wprowadzenie danych dotyczących rozegranego meczu do serwisu ligowego MZTS w ciagu
48 godzin po zakończeniu meczu, za wyjątkiem pkt 13.2.3.1. 

13.2.3.1. Zwolnienie z obowiązku, o którym mowa w pkt. 13.2.3 można uzyskać po wniesieniu na
konto MOZTS opłaty w wysokości  100 zł  od jednego zespołu.  W przypadku chęci  zwolnienia z
obowiązku o którym mowa w pkt. 13.2.3 dwóch lub więcej zespołów jednego klubu, wysokość
opłaty jest równa iloczynowi liczby zespołów i kwoty 100 zł. Decyzję o zwolnieniu z obowiązku, o
którym mowa w pkt. 13.2.3 podejmuje WR stosownym komunikatem, po potwierdzeniu wpływu
opłaty na konto MOZTS.

13.3. Ewentualne  uwagi  dotyczące  rozgrywania  meczu  sędzia  główny  danego  spotkania  ma
obowiązek przesłać w formie poczty elektronicznej na adres e-mail  m.romkowski@wp.pl w ciągu
48 godzin od zakończenia meczu.

13.4.  Oryginały protokołów gospodarze spotkań zobowiązani są do przetrzymywania do dnia 30
września  2020  r.  Na  wniosek  WR gospodarz  spotkania  ma  obowiązek  przedstawić  oryginał
protokołu prowadzącemu rozgrywki w ciągu 3 dni. 

13.5. Mecze rozgrywek drużynowych II ligi kobiet i mężczyzn obowiązkowo prowadzą sędziowie
wyznaczeni przez Kolegium Sędziów MOZTS i Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku
Tenisa Stołowego. W szczególnych wypadkach Kolegium Sędziów MOZTS może wyznaczyć sędziego
na mecz w niższej klasie rozgrywkowej. 

13.6.  WR może wyznaczyć delegata na mecze ligowe II,  III,  IV lub V ligi  w celu zweryfikowania
poprawności przeprowadzonych zawodów. 

13.6.1. Delegat nie ma prawa do ingerowania w przebieg spotkania na które został wyznaczony. 

13.6.2. Uwagi co do poprawności przeprowadzenia spotkania delegat przedstawia na adres e-mail
m.romkowski@wp.pl w ciągu  24 godzin od  daty  zgodnej  z  wyznaczonym terminem rozegrania
meczu przez WR.

14. Ustalanie kolejności drużyn uczestniczących w rozgrywkach drużynowych: 

14.1.  W rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem każdy z każdym o kolejności miejsc
decyduje suma uzyskanych punktów: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt,
a za porażkę 0 punktów.

14.2.  Jeżeli  dwie lub więcej  drużyn uzyska tą samą liczbę  punktów,  to  w każdym przypadku o
kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy drużynami, które uzyskały równą ilość
punktów.  W takim  przypadku  sporządza  się  tabelę  pomocniczą,  w której  uwzględnia  się  tylko
wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

14.3.  O  kolejności  miejsc  w  tabeli  decydują  kolejno:  ilość  punktów,  bezpośrednie  pojedynki
pomiędzy zainteresowanymi drużynami w przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z pkt 14.2.
Regulaminu, stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek piłek.

14.4.  W  przypadku  idealnej  równości  powyższych  kryteriów  o  kolejności  miejsc  decyduje
losowanie.

14.5.  W rozgrywkach barażowych rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji przy wyniku
remisowym decyduje kolejno stosunek setów oraz piłek. W przypadku dwumeczu (mecz i rewanż),
sumuje się wyniki obu spotkań i rozpatruje kolejno stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek
piłek.  Jeżeli  nie  ma  możliwości  wyłonienia  zwycięzcy  według  powyższych  kryteriów  to  o
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zwycięstwie  decyduje  dodatkowy  mecz,  którego  gospodarzem  jest  drużyna  ustalona  drogą
losowania. 

14.5.1.  Zawodniczka/zawodnik  ma  prawo  gry  w  meczach  barażowych  tylko  jednej  klasy
rozgrywkowej.

15. W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek w trakcie trwania sezonu drużyna wycofująca nie
może być zastąpiona inną drużyną.

15.1. Wszystkie punkty zdobyte przeciwko tej drużynie zostają anulowane, jeżeli drużyna wycofała 
się w pierwszej rundzie rozgrywek. 

15.2.  W  przypadku,  gdy  drużyna  wycofała  się  w  drugiej  rundzie  rozgrywkowej  anulowane  są
wówczas punkty zdobyte przeciwko tej drużynie tylko z drugiej rundy.

16.  W  przypadku  powstania  wolnych  miejsc  w  lidze  (przed  rozpoczęciem  rozgrywek)  prawo
uczestniczenia w rozgrywkach mają w pierwszej kolejności zespoły spadające z tej ligi, a następnie
zespoły, które zajęły 2 (lub kolejne) miejsca w rozgrywkach niższej ligi.

17.1.  Zawodniczka  lub  zawodnik,  który  w  sezonie  rozgrywkowym  rozegrał  3  mecze  ligowe  w
wyższej  klasie  rozgrywkowej  traci  prawo  gry  w  danym  sezonie  w  niżej  klasie  rozgrywkowej  z
wyjątkiem: 

17.1.1. Zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 2002 roku i młodszego, który traci prawo gry w
danym sezonie w niższej  klasie  rozgrywkowej,  gdy rozegrał  7  meczów w rozgrywkach ligowych
ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1 ligi kobiet i mężczyzn.

17.1.2. Zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 2005 roku i młodszego, który traci prawo gry w
danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, gdy rozegrał 7 meczów w rozgrywkach II ligi. 

17.1.3.  Zawodniczka  lub  zawodnik  uczestniczy  w  meczu,  gdy  rozegra  w  nich  chociaż  jeden
pojedynek (dotyczy także gry podwójnej) lub jego drużyna wygra dany mecz walkowerem, a jest
wpisany w podstawowym składzie. 

17.1.4. Zawodniczka lub zawodnik, którzy zostali zmienieni przez rezerwowego w trakcie trwania
meczu nie może ponownie wrócić do gry w tym meczu (nie dotyczy zmian przeprowadzanych do
gry podwójnej). 

17.2. Zawodniczki i zawodnicy w tym samym terminie ligowym zgodnie z kalendarzem rozgrywek
(piątek  -  czwartek)  nie  mogą  uczestniczyć  w  dwóch  lub  więcej  meczach  ligowych  na  różnych
szczeblach  rozgrywek  ligowych (przepis  nie  dotyczy  zawodników  posiadających  obywatelstwo
polskie  lub  Kartę  Polaka  będących  w  kategorii  młodzieżowca  lub  młodszych  grających  w
Superlidze).  Mecz przełożony na inny termin traktowany jest  jako mecz rozegrywany zgodnie z
pierwotnym terminem ligowym.

18.  Zasady  uczestnictwa  zawodników  zagranicznych  w  rozgrywkach  drużynowych  określa
Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020.

19.  W rozgrywkach ligowych w rywalizacji mężczyzn  zezwala  się z zastrzeżeniem punktu 19.2  na
uczestnictwo w drużynie kobiety za zgodą WR wydaną w formie komunikatu, z zastrzeżeniem, że
do  protokołu  danego meczu  ligowego  może  być  wpisana tylko  jedna zawodniczka  w barwach
jednej drużyny. Zawodniczka, która otrzymała zgodę na grę w lidze męskiej, nie ma prawa gry w
lidze żeńskiej.

19.1. Klub może zgłosić maksymalnie 3 zawodniczki do rozgrywek ligowych męskich. 

19.2.  Wydział  Rozgrywek wydaje  wspomnianą w punkcie  19.  zgodę,  tylko  i  wyłącznie  kiedy w
danym klubie wykupiono nie więcej niż cztery licencje okresowe dla zawodniczek urodzonych w
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roku 2007 i wcześniej. W przypadku gdy w trakcie sezonu liczba wykupionych licencji okresowych
zawodniczek danego klubu urodzonych w roku 2007 i wcześniej przekroczy cztery, zgoda wydana
na udział zawodniczek w rozgrywkach męskich zostaje cofnięta, a zawodniczki tracą prawo udziału
w rywalizacji mężczyzn.

19.3.  Zawodniczka  zgłoszona  do  rozgrywek  ligowych  męskich  ma  prawo  grać  w  Drużynowym
Pucharze  Polski  wyłącznie  w  drużynie  żeńskiej  bez  prawa  gry  w  drużynie  męskiej  w  tych
rozgrywkach.

20. Zawodniczki i zawodnicy  biorący udział w meczu zobowiązani są posiadać przy sobie dowody
tożsamości  (ze  zdjęciem)  i  na  żądanie  drużyny  przeciwnej  lub  sędziego  głównego,  jeśli  jest
wyznaczony na dane spotkanie, okazać je w celu weryfikacji. 

21. W  uzasadnionych  względami  szkoleniowymi  przypadkach,  wojewódzki  związek  tenisa
stołowego, na wniosek Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży zaopiniowany pozytywnie przez
PZTS,  wydaje  decyzję  o  uzupełnieniu  składu  drużyn  w  odpowiedniej  pod  względem  poziomu
sportowego klasie rozgrywkowej (w 2 lidze kobiet oraz 3 lidze lub niższych klasach rozgrywkowych
mężczyzn) o drużynę składającą się z zawodniczek i  zawodników Ośrodka Szkolenia Sportowego
Młodzieży.

II liga dla Województw Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego

22.  Nadzór  nad  rozgrywkami  drużynowymi  II  ligi  kobiet  i  mężczyzn  organizowanymi  i
prowadzonymi przez MOZTS (grupa mazowiecko – warmińsko-mazurska) sprawuje PZTS.

23. W sezonie 2019/2020 w rozgrywkach drużynowych II ligi kobiet uczestniczy maksymalnie 12
drużyn, a w rozgrywkach drużynowych II ligi mężczyzn 12 drużyn.

24. Mecz  z  udziałem  drużyn  złożonych  z  minimum  4  a  maksymalnie  z  6  zawodniczek  lub
zawodników, składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach przez dwie dwuosobowe
drużyny systemem Davis Cup -  z  prawem gry zawodniczek i  zawodników rezerwowych w grach
podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier - według poniższego klucza: 

stół I – 1. A-X, 3. B-Y, 5. gra podwójna nr 1, 7. A-Y, 9. B-X.

stół II – 2. C-W, 4. D-Z, 6. gra podwójna nr 2, 8. C-Z, 10. D-W.

25. W  przypadku  gdy  do  II  ligi  kobiet  zgłosi  się  mniej  niż  10  drużyn,  liga  rozgrywana  jest  na
zasadach mecz i rewanż (pełna I runda i pełna runda rewanżowa). W przypadkach gdy drużyn jest
10 lub więcej liga rozgrywana jest na zasadach opisanych w pkt. 26.1, 26.2, 26.3 i 26.4.

26.1.  W  I  rundzie  drużyny  będą  grały  systemem  każdy  z  każdym  według  terminarza
opublikowanego przez WR MZTS. Wszystkie punkty zdobyte przez daną drużynę w I rundzie zostają
zaliczone do II rundy rozgrywek.

26.2. W II rundzie kluby dzielone są na dwie grupy z miejsc 1-6 i 7-12. 

26.3.  W  II  rundzie  drużyny  z  miejsc  1-6  grają  ze  sobą  mecze  rewanżowe,  według  terminarza
opublikowanego  przez  WR MZTS,  po  których  ustalona  zostaje  kolejność  końcowa  sezonu
2019/2020. 

26.4. Drużyny z miejsc 7-12 rozgrywają między sobą II rundę (tzw. rewanżową), według terminarza
opublikowanego przez WR MZTS, po której ustalona zostaje kolejność końcowa sezonu 2019/2020.

27. Drużyny, która zajmą I miejsca w II lidze mężczyzn i II lidze kobiet, rozgrywają baraże o awans do
I ligi ze zwyciężcami II lig lubelsko-podlaskich, odpowiednio męskiej i żeńskiej.

12



28. Z  wyjątkiem pkt.  29. Regulaminu, drużyny,  które  zajmą miejsca  11-12  w II  lidze  mężczyzn
spadają do III ligi.

29. Ilość drużyn spadających może ulec zmianie w zależności od ilości drużyn spadających z I ligi
oraz od ilości drużyn awansujących do I ligi.

Rozgrywki ligowe organizowane przez MOZTS

30. Mecz III, IV i V ligi z udziałem drużyn złożonych się z minimum 4 a maksymalnie z 8 zawodników,
składa się z 14 gier z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach
pojedynczych po pierwszej serii gier pojedynczych - według poniższego klucza:

1. A-W, 2. B-X, 3. C-Y, 4. D-Z, 5. gra podwójna nr 1, 6. gra podwójna nr 2, 7. A-X , 8. B-W, 9. D-Y, 10.
C-Z, 11. A-Z, 12. D-W, 13. B-Y, 14. C-X.

30.1. Mecz kończy się najwcześniej po rozegraniu 2 pełnych rund singlowych oraz gier deblowych.
Możliwe wyniki to: 10-0, 9-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6 i 7-7.

30.2. Mecz toczy się na dwóch stołach, chyba, że kapitanowie obydwu drużyn lub sędzia jeżeli jest
wyznaczony na dane spotkanie postanowią inaczej z zastrzeżeniem, że mecz nie może się toczyć
tylko na jednym stole.

30.3.  Baraże  o  awans  do  wyższej  klasy  rozgrywkowej  lub  o  utrzymanie  się  w  danej  klasie
rozgrywkowej  organizowane  są  na  zasadzie  dwumeczu  (tzw.  mecz  i  rewanż).  W  przypadkach
nieopisanych w Regulaminie gospodarz pierwszego meczu barażowego wyznaczany jest przez WR.

30.3.1. W  przypadku  rezygnacji  drużyny  z  udziału  w  barażach  o  awans  do  ligi  wyższej  (bez
konsekwencji finansowych) prawo gry uzyskuje kolejny zespół z tabeli ligowej.

30.4.  W przypadku  konieczności  rozegrania  turnieju  barażowego  z  udziałem  więcej  niż  dwóch
drużyn,  niezależnie  od  klas  rozgrywkowych,  których  te  zawody  dotyczą,  mecze  podczas  tego
turnieju rozgrywane są systemem Davis Cup, określonym w punkcie 24. Regulaminu.

III liga mężczyzn

31. W rozgrywkach drużynowych III ligi mężczyzn uczestniczy 12 drużyn bez podziału na grupy.

31.1. W I rundzie drużyny grają systemem każdy z każdym według terminarza opublikowanego
przez WR. W II rundzie drużyny zachowują swój dorobek punktowy zgromadzony w I rundzie.

31.2. W II rundzie kluby dzielone są na dwie grupy z miejsc 1-6 i 7-12.

31.3.  W II  rundzie  drużyny  z  miejsc  1-6  grają  ze  sobą  mecze  rewanżowe,  według  terminarza
opublikowanego  przez  WR MZTS,  po  których  ustalona  zostaje  kolejność  końcowa  sezonu
2018/2019.

31.4. Drużyny z miejsc 7-12 rozgrywają między sobą II rundę (tzw. rewanżową), według terminarza
opublikowanego  przez  WR MOZTS,  po  której  ustalona  zostaje  kolejność  końcowa  sezonu
2017/2018.

32.1. Zwycięzca III ligi uzyskuje bezpośredni awans do II ligi.

32.2. Z wyjątkiem pkt 32.3 drużyny, które zajęły miejsca 11-12 automatycznie spadają do IV ligi.

32.3. Liczba  drużyn  spadających  do  IV  ligi  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  ilości  drużyn
spadających z II ligi i awansujących do II ligi.
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IV liga mężczyzn

33.  W  rozgrywkach  drużynowych  IV  ligi  mężczyzn  uczestniczy  maksymalnie  24  drużyny
podzielonych terytorialnie na 2 grupy A i B, liczące obie maksymalnie po 12 zespołów.

34. Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo: 

34.1. W I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według terminarza
opublikowanego przez WR.

34.2.1. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w grupie A i B miejsca 1-6
utworzą grupy grające o miejsca 1-6 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i grać będą w II
rundzie o awans do III ligi mężczyzn według terminarza opublikowanego przez WR.

34.2.2. Zwycięzca grupy A gra baraż o awans do III ligi z drużyną, która zajęła 2 miejsce w grupie B
oraz zwycięzca grupy B gra baraż o awans do III ligi z drużyną, która zajęła 2 miejsce w grupie A.

34.2.3. Gospodarzami pierwszych meczów barażowych są drużyny, które zajęły 2 miejsca w swoich
grupach po rundzie zasadniczej.

34.2.4. Zwycięzcy baraży automatycznie awansują do III ligi.

34.3.  Na podstawie  weryfikacji  rozgrywek I  rundy drużyny,  które  zajmą w każdej  z  grup A i  B
miejsca 7-12 utworzą grupy grające o utrzymanie z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy
i grać będą w II rundzie według terminarza opublikowanego przez WR.

34.3.1.  Za  wyjątkiem  pkt  34.3.2,  drużyny,  które  na  koniec  sezonu  zajęły miejsca  11-12  
w swoich grupach automatycznie spadają do V ligi.

34.3.2.  Ilość  drużyn  spadających  z  IV  ligi  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  liczby  drużyn
spadających z III ligi.

V liga mężczyzn

35. W rozgrywkach drużynowych V ligi mężczyzn uczestniczy maksymalnie 28 drużyn podzielonych
na 2 grupy A i B. Ilość zespołów uczestnicząca w każdej z grup zależy od ilości drużyn. 

35.1. W przypadku zgłoszenia się 28 lub mniej zespołów rozgrywki  przeprowadza się w dwóch
grupach A i B. 

35.2. W przypadku zgłoszenia się  powyżej  28  zespołów rozgrywki  przeprowadza się w trzech i
więcej grupach w zależności od liczby zgłoszeń.

36. W przypadku sytuacji określonej w pkt. 35.1 rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo: 

36.1. W I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według terminarza
opublikowanego przez WR.

36.2. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy grupy rozgrywkowe  A i B dzielone będą na dwie
grupy (grające o awans i  grające o pozostałe miejsca) z zachowaniem dorobku punktowego z I
rundy i po podziale będą grały II rundę według terminarza opublikowanego przez WR.

36.2.1.  Sposób  podziału  na  grupy  uzależniony  będzie  od  liczby  drużyn  biorących  udział  w
rozgrywkach.

36.2.2. W przypadku, gdy grupy A i B wymienione w pkt 36, będą liczyły mniej niż 10 drużyn, liga
rozgrywana jest na zasadach mecz i rewanż (pełna I runda i pełna runda rewanżowa). 
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36.2.3. Zwycięzcy grup A i B awansują bezpośrednio do IV ligi.

36.2.4.  Dodatkowo drużyna,  która  zajęła  2 miejsce  w grupie  A  gra  baraż  o  awans  do IV  ligi  z
drużyną, która zajęła 3 miejsce w grupie B oraz drużyna, która zajęła 2 miejsce w grupie B gra baraż
o awans do IV ligi mężczyzn z drużyną, która zajęła 3 miejsce w grupie A.

36.2.5. Gospodarzami pierwszych meczów barażowych są drużyny, które zajęły 3 miejsca w swoich
grupach po rundzie zasadniczej.

36.2.6. Zwycięzcy baraży automatycznie awansują do IV ligi.

36.3. W  przypadku  opisanym  w  pkt.  35.2.  zasady  rozgrywek  V  ligi  określi  komunikatem  WR,
przedmiot zatwierdzenia przez Zarząd MOZTS.

Sprawy porządkowe

37. Mecze rozgrywek drużynowych II,  III,  IV i  V ligi  mężczyzn rozgrywane  są w niedziele, co do
zasady o godz. 11:00 zgodnie z terminarzem opracowanym przez WR.

37.1. Dopuszcza się za zgodą obu zainteresowanych drużyn oraz za zgodą prowadzącego rozgrywki,
przełożenie meczu na termin wcześniejszy.

37.1.1. W  wyjątkowych  przypadkach  i  wyłącznie  za  zgodą  prowadzącego  rozgrywki  oraz
Przewodniczącego WR istnieje możliwośc przełożenia meczu na termin późniejszy.

37.1.2. Mecze ostatnich kolejek pierwszej i  drugiej rundy nie podlegają przekładaniu na termin
późniejszy.

37.2. W  przypadku  przekładania  meczów  ligowych  przez  kluby,  istnieje  obowiązek  podania
mailowo  uzgodnionego  terminu  rozegrania  przełożonego  meczu  do  zatwierdzenia  przez
prowadzacego  rozgrywki,  minimum  na  trzy  dni  przed  oficjalnym  terminem  rozegrania  meczu
podanym w terminarzu rozgrywek MZTS wraz z podaniem przyczyny przełożenia meczu.

37.2.1. W przypadku uzgodnenia terminu rozegrania przełożonego meczu przez zainteresowane
kluby  istnieje  obowiązek  przesłania  drogą  mailową  do  prowadzącego  rozgrywki  oficjalnej
informacji, w której oba zainteresowane kluby wyrażą zgodę na grę w przełożonym terminie, który
zaakceptował prowadzacy rozgrywki. 

37.2.2. W  przypadku  braku  porozumienia  między  klubami  odnośnie  ustalenia  terminu
przekładanego meczu istnieje obowiązek konsultacji na ten temat z prowadzącym rozgrywki.

37.2.3. W przypadku braku ostatecznego porozumienia za pośrednictwem prowadzacego rozgrywki
na  dwa  dni  przed  meczem,  istnieje  obowiązek  rozegrania  meczu  w  wyznaczonym  terminie
przewidzianym przez kalendarz rozgrywek MOZTS.

37.3. Wiadomość  o  zmianie  terminu,  godziny  lub  gospodarza  meczu  musi  być  obowiązkowo
przesłana  do  wiadomości WR na adrese-mail  m.romkowski@wp.pl i  zaakceptowana  przez
prowadzącego  rozgrywki,  a  w  przypadku  zmiany  gospodarza  w  pierwszej  rundzie,  kluby  mają
obowiązek  powiadomić  prowadzącego  rozgrywki  o  miejscu  rozgrywania  meczu  w  rundzie
rewanżowej.

37.4. WR biorąc  pod uwagę istotne fakty  może przełożyć  mecz  z  urzędu.  W takim przypadku
obowiązującą godziną, terminem i miejscem rozegrania meczu staje się godzina, termin i miejsce
wyznaczone przez WR.

38. We wszystkich sprawach spornych dotyczących organizacji, przebiegu i weryfikacji rozgrywek
drużynowych i indywidualnych decyzje podejmuje WR.
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Kary

39. Z  tytułu  przekroczenia  przepisów  w  związku  z  udziałem  w  rozgrywkach  indywidualnych  
i  drużynowych  organizowanych  przez  MZTS,  WR  nakłada  następujące  kary (w  przypadku  kar
związanych z rozgrywkami II ligi, które przewidziane są w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon
2019/2020  WR  nakłada  kary  zgodne  z  Regulaminem  Rozgrywek  PZTS  na  sezon  2019/2020,
niezależnie od brzmienia poniższych pkt.):

39.1. Otrzymanie  pierwszej  żółtej  kartki  -  kara  finansowa  dla  zawodniczki  lub  zawodnika  
w wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki. 

39.1.1. Żółta kartka otrzymana przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera podczas przebywania na
ławce rezerwowych - kara finansowa 50 zł płatna w terminie 14 dni  od daty otrzymania żółtej
kartki.

39.2. Otrzymanie drugiej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości
100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki.

39.3. Otrzymanie  trzeciej  żółtej  kartki i  każdej  kolejnej -  kara  finansowa  dla  zawodniczki  lub
zawodnika w wysokości 200 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki oraz kara
dodatkowa  w  postaci  odsunięcia  od  jednego  najbliższego  meczu  ligowego  liczonego  od  daty
otrzymania 3 żółtej kartki lub iloczynu 3 żółtych kartek. 

39.4. Otrzymanie czerwonej kartki podczas gry w meczu ligowym – kara finansowa dla zawodniczki
lub zawodnika w wysokości  300 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki
oraz kara dodatkowa w postaci  odsunięcia  od  najbliższego  meczu  ligowego  liczonego  od  daty
otrzymania czerwonej kartki.

39.4.1. Otrzymanie czerwonej kartki podczas gry w zawodach indywidualnych – kara finansowa dla
zawodniczki  lub  zawodnika  w  wysokości  300  zł  płatna  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania
czerwonej kartki oraz kara dyskwalifikacji z zawodów. 

39.5. Otrzymanie czerwonej kartki przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera znajdujących się na
ławce rezerwowych – kara finansowa dla zawodniczki, zawodnika lub trenera w wysokości 100 zł
płatna  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  czerwonej  kartki  oraz  wyproszenie  z  ławki
rezerwowych.

39.6. Przegranie  meczu  przez  drużynę  klubową  walkowerem  –  kara  finansowa  dla  klubu
sportowego w wysokości uzależnionej od wykroczenia. 

39.6.1. Niestawienie się na meczu w wyznaczonym przez WR terminie – walkower i kara 500 zł dla
drużyn II oraz 300 złotych dla drużyn z niższych klas rozgrywkowych - płatna w terminie 14 dni od
daty decyzji WR.

39.6.2. Nieposiadanie  przez  zawodniczkę  lub  zawodnika  grającego  w  meczu  licencji  PZTS
wykupionej w wymaganym przez WR terminie – walkower i kara 250 zł płatna w terminie 14 dni od
daty decyzji WR.

39.6.3.  Niewpisanie  zawodniczki  lub  zawodnika  (posiadającego  w  terminie  wykupioną  licencję
PZTS)  grającego  w  meczu  na  listę  imienną  danej  drużyny  zgodnie  z  Regulaminem  lub  udział
w meczu zawodniczki lub zawodnika pauzującego za kary – walkower i kara 250 zł dla drużyn II ligi
oraz 150 zł dla niższych klas rozgrywkowych  płatna w terminie 14 dni od daty decyzji WR.

39.6.4. Udział  zawodnika  lub  zawodniczki  w  meczach  na  dwóch  lub  więcej  szczeblach
rozgrywkowych w jednej kolejce ligowej – walkower i kara 250 zł dla drużyn II ligi oraz 150 zł  dla
drużyn niższych klas rozgrywkowych, płatna w terminie 14 dni od daty decyzji WR.
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39.6.5. Niezgodne z zasadą przeprowadzenia zmian wpisanie do protokołu meczowego zawodnika
lub zawodniczki w singlu, a także wystąpienie dwóch lub więcej zawodniczek w męskim meczu
ligowym  –  walkower  i  kara  250  zł  dla  drużyn  II  ligi  oraz  150  zł  dla  drużyn  niższych  klas
rozgrywkowych, płatna w terminie 14 dni od daty decyzji WR. 

39.6.6. Nie doręczenie przez drużynę klubową będącą gospodarzem meczu protokołu meczowego
w  terminie  do  7  dni  od  zakończenia  meczu  –  kara  w  postaci  uznania  meczu  za  przegrany
walkowerem na korzyść drużyny gości oraz kara finansowa dla klubu sportowego w wysokości 150
zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji WR.

39.6.7. Niewprowadzenie przez gospodarzy meczu danych do serwisu ligowego w ciągu 48 godzin
od zakończenia meczu, z zastrzeżeniem pkt 13.2.3.1.  – kara ustanowiona przez WR, jednak nie
większa niż 50 zł za każdy dzień zwłoki.

39.6.8. Udział w meczu ligowym drużyny klubu sportowego nieuprawnionego do uczestnictwa w
zawodach  indywidualnych  i  drużynowych  MOZTS  i  PZTS  –  weryfikacja  wyniku  meczu,  jako
walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 250 zł dla II ligi kobiet i mężczyzn oraz 150 zł
dla niższych lig.

39.6.9. Udział  w  meczu  ligowym  zawodniczki  lub  zawodnika  posiadających  przeterminowane
zobowiązania  finansowe,  wynikające  z  nieterminowych  wpłat  kar  finansowych  dotyczących
indywidualnych  kar  regulaminowych  za  żółte  i  czerwone  kartki  lub  nieposiadających  oryginału
aktualnych badań lekarskich – kara finansowa 250 złotych dla drużyn II ligi oraz 150 złotych dla
niższych lig. 

39.6.10.  Niepoinformowanie  przez  drużynę  gospodarzy  prowadzącego  rozgrywki  ligowe  lub
drużyny gości o zmianie terminu, godziny i miejsca rozgrywania meczu ligowego – kara finansowa
250 zł dla II ligi kobiet i mężczyzn oraz 150 zł dla drużyn niższych lig. 

39.7. Drugie  przegranie  meczu  przez  drużynę  klubową  walkowerem  związanym  z  tym  samym
wykroczeniem – kara finansowa dla klubu sportowego o 100 zł większa niż kara podstawowa za
dane wykroczenie, płatna w terminie 14 dni od daty decyzji WR.

39.8. Trzecie  przegranie  meczu  przez  drużynę  klubową  walkowerem  bez  względu  na  rodzaj
wykroczenia – możliwość  wykluczenia  drużyny klubowej z  dalszych  rozgrywek lub inna decyzja
Zarządu MOZTS na wniosek WR.

39.9. Brak jednolitych koszulek w czasie prezentacji i w grach deblowych w przypadku zawodników
lub zawodniczek z  jednego klubu (decyduje  jednolita  barwa głównego koloru koszulki)  –   kara
finansowa dla klubu w wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji WR.

39.9.1 Wystąpienie  podczas  prezentacji  przed  rozpoczęciem  meczu  ligowego  przez  drużynę  w
składzie  mniejszym niż  minimalna  liczba  zawodniczek  i  zawodników  określona  dla  danej  klasy
rozgrywkowej – weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej i kara finansowa
250 złotych dla II lig oraz 150 zł dla niższych lig.

39.10. Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu – wykluczenie obu
drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych wyłącznie
najniższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie oraz kara finansowa w wysokości 1000 zł.

39.11. Opóźnienia  w  związku  z  realizacją  zgłoszeń  drużyny  i  zawodniczek  lub  zawodników  do
rozgrywek ligowych – kara ujemnych pkt w zależności  od stopnia zwłoki  oraz ewentualna kara
pieniężna ustanowiona przez WR, jednak nie większa niż 50 zł za każdy dzień zwłoki.

39.12. Wycofanie się drużyny uczestniczącej w rozgrywkach ligowych w trakcie trwania rozgrywek
– kara finansowa 1000 zł dla drużyn II ligi oraz 500 zł dla drużyn z niższych lig oraz kara dodatkowa
w postaci prawa uczestnictwa w kolejnym sezonie wyłącznie w najniższej klasie rozgrywkowej.
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39.13. WR może nakładać inne kary za przewinienia niż opisane w Regulaminie.

40. Decyzja o nałożeniu kary powinna zawierać: wskazanie ukaranego, podstawę nałożenia kary,
uzasadnienie nałożenia kary, rodzaj kary oraz sposób i termin jej wykonania, a także pouczenie o
trybie odwoławczym od nałożonej kary. 

41. Informacja  o nałożeniu  kary  przez WR powinna zostać  niezwłocznie  doręczona  ukaranemu
drogą mailową na adres podany w ankiecie przez klub przed rozpocząciem rozgrywek ligowych. 

Odwołania

42. Od decyzji WR przysługuje odwołanie do Zarządu MZTS w terminie 7 dni od doręczenia decyzji. 

42.1. Wniesienie  odwołania  nie  powoduje  wstrzymania  konieczności  opłacenia  kary
w wyznaczonym terminie.

42.1.1. Brak opłacenia kary w wyznaczonym terminie powoduje, że odwołanie jest automatycznie
odrzucone.

42.2. Od decyzji Zarządu MZTS dotyczących rozgrywek indywidualnych i drużynowych: II ligi kobiet 
i mężczyzn oraz innych rozgrywek nadzorowanych przez PZTS przysługuje wniesienie odwołania do
Wydziału Rozgrywek PZTS w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. 

42.3. W  rozgrywkach  drużynowych  wszelkie  uwagi  dotyczące:  warunków  gry,  uprawnień
zawodników itp.,  na  żądanie  kierownika  lub  kapitana  drużyny  klubowej  mogą być wpisane  do
protokołu meczowego przed rozpoczęciem meczu. 

42.3.1. Uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń mających miejsce w trakcie meczu winny
być wpisane przed podpisaniem protokołu meczowego.

42.3.2. Uwagi  wpisuje  sędzia  z  własnej  inicjatywy  lub  na  żądanie  kierownika  lub  kapitana
wnoszącego zastrzeżenia, a w przypadku braku sędziego kapitan drużyny wnoszącej zastrzeżenia.

42.3.3. Uwagi w protokole meczowym nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie
jako informacja, stanowiące jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu.

42.4. Wszelkie  protesty  dotyczące rozgrywek na szczeblu  MZTS należy złożyć  do WR  w formie
pisemnej w ciągu 3 dni od zakończenia danych zawodów.

Sprzęt sportowy

43.  Na szczeblu MOZTS w sezonie 2019/2020 wszystkie zawody mają obowiązek być rozgrywane
plastikowymi piłeczkami 40+*** z atestem ITTF. 

Sprawy sędziowskie

44. W  skład  obsady  sędziowskiej  zawodów  indywidualnych  MOZTS:  GPM,  indywidualnych  i
drużynowych mistrzostw województwa, ustalanej przez Kolegium Sędziów MOZTS w porozumieniu
z organizatorem zawodów oraz rozgrywek ligowych, wchodzą sędziowie z licencjami nadanymi na
sezon 2019/2020  przez  PZTS lub  przez  MOZTS  oraz  w przypadku  rozgrywek II  ligi  sędziowie  z
licencjami nadanymi przez Warmińsko-Mazurski OZTS.

44.1. W przypadku pozostałych turniejów organizowanych lub współorganizowanych przez MOZTS
dopuszcza się udział sędziów bez licencji pod nadzorem licencjonowanego sędziego głównego.

45.  Sędziowie  nie  posiadający licencji  PZTS na sezon 2019/2020,  mogą ubiegać  się  o wydanie
licencji sędziego MOZTS. 
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45.1. Warunki otrzymania przez sędziego licencji MOZTS:

45.1.1. Posiadanie uprawnień sędziowskich nadanych przez uprawniony organ,

45.1.2. Złożenie do Biura MOZTS w dowolnym terminie,  najpóźniej w dniu turnieju, wniosku o
licencję (wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),

45.1.3. Złożenie oświadczeń zawartych we wniosku,

45.1.4. Wniesienie opłaty za licencję w wysokości 20 zł.

45.2. Aktualna lista sędziów z licencjami MOZTS jest udostępniona na oficjalnej stronie Związku w
zakładce Kolegium Sędziów.

Przepisy końcowe

46. W sprawach spornych interpretacja niniejszych przepisów należy do WR.

46.1. W  przypadku  odwołania  skierowanego  do  Zarządu  MOZTS  interpretacja  niniejszych
przepisów należy do Członków Zarządu MOZTS.

46.2. Interpretując  niniejszy  Regulamin  pierwszeństwo  w  zastosowaniu  mają  przepisy  zawarte
w Regulamnie Rozgrywek PZTS na sezon 2019/2020.

47. Wszelkie opłaty na rzecz Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego powinny być 
kierowane na nr konta:

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

nr konta: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155 (Bank Pekao S.A.) 
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