
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. 
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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.

Strona 2



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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