
Warszawa, 13.09.2019 r.

Protokół z 13. Posiedzenia Zarządu
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego

26 lutego 2019 r., godz. 17.30
01-944 Warszawa, ul. Balcerzaka 1 (Szkoła Podstawowa nr 273, sala nr 22)

W  posiedzeniu  uczestniczyli:  Marek  Zalewski  -  Prezes  Zarządu,  Marcin  Kusiński  -  Wiceprezes  ds.

Szkoleniowych, Paweł Szeliński - Sekretarz, Członkowie Zarządu: Ryszard Ciszewski, Dariusz Kostrzewa,

Piotr Napiórkowski,  Krystian Kilar (przewodniczący Kolegium Sędziów, Członek Wydziału Rozgrywek)

oraz Grzegorz Bor - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Brodzki - Zastępca Przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej, Michał Lengiewicz – sekretarz Komisji Rewizyjnej, Marek Romkowski - Prowadzący

Rozgrywki Drużynowe, Rafał Wereszczaka – dyrektor Biura Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr

1 do Protokołu.  

Punkt 1. Posiedzenie otworzył  prezes Zarządu Marek Zalewski.  Powitał przybyłych.  Powierzył

protokołowanie obrad Sekretarzowi Pawłowi Szelińskiemu. Obecni zaakceptowali propozycję przez

aklamację.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Prezes Zarządu Marek Zalewski postawił wniosek o przyjęcie

porządku obrad w proponowanym w Zawiadomieniu kształcie.  Po zapytaniu czy nie ma innych

uwagi do proponowanego porządku obrad, wobec braku głosów, prezes Marek Zalewski poddał pod

głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes stwierdził przyjęcie porządku obrad, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Punkt  3.  Przyjęcie  protokołów  z  11.  i  12.  Posiedzeń  Zarządu. W  tym  miejscu  głos  zabrał

dyrektor Biura Zarządu Rafał  Wereszczaka informując,  że protokoły zostały przygotowane zbyt

późno  by  członkowie  zarządu  zapoznali  się  z  nimi  w  dostatecznym  stopniu.  W  związku  z

powyższym Prezes Marek Zalewski przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

Punkt 4.  Zatwierdzenie decyzji Prezesa Zarządu. Prezes Marek Zalewski pokrótce przedstawił

przesłanki podjęcia decyzji:

- nr 1/2019 w sprawie odwołania zawodów sportowych z powodu żałoby narodowej, wyznaczenia

nowego terminu odwołanych zawodów i przyjęcia do realizacji Kalendarza Sportowego MOZTS na

rok 2019 z ww. zmianami - załącznik nr 3 

- nr 2/2019 w sprawie odwołania decyzji nr 1/2019 - załącznik nr 4

Poinformował,  że  decyzja  nr  1  wynikała  z  wymogu  natychmiastowego  działania  w  związku  z

ogłoszeniem  żałoby  narodowej  na  terenie  całego  państwa.  Następnie  po  zapoznaniu  się  ze

stanowiskiem innych związków sportowych, w tym PZTS, podjęta została decyzja o przywróceniu

pierwotnych  terminów,  a  co  za tym idzie anulowania  decyzji  nr  1  w całości.  Zamieszanie  nie

wpłynęło na  frekwencję podczas zawodów.

Wobec braku innych głosów prezes Marek Zalewski poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w

sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa Zarządu MOZTS nr 1/2019 i 2/2019.
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Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes stwierdził przyjęcie uchwały nr 01/13/02/2019, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego

protokołu. 

Punkt 5.  Sprawy członkowskie:  podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia  w poczet  członków

zwyczajnych MOZTS Klubu Sportowego ATP . 

Dyrektor  biura  stwierdził,  że KS ATP z  siedzibą  w Warszawie  spełnił  wymagania  związane  z

przystąpieniem  do  MOZTS,  dostarczył  poprawnie  wypełnioną  deklarację  członkowską  oraz

dokumenty rejestrowe i statut Klubu.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w

sprawie przyjęcia w poczet członków MOZTS Klubu Sportowego ATP. 

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 02/13/02/2019

ws. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MOZTS Klubu Sportowego ATP; uchwała stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt  nr  6.  Podjęcie  uchwały  o  powołaniu  Mazowieckiego  Ośrodka Szkolenia  w  ramach

Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego (NPRTS).

W tym miejscu głos zabrał Prezes Marek Zalewski, przedstawiając dokumenty związane z NPRTS

oraz informując o możliwościach, jakie da Związkowi podjęcie proponowanej uchwały. 

Powołanie ośrodka dałoby Związkowi możliwość uczestniczenia w szkoleniu centralnym kategorii

wiekowych  kadet  oraz  junior.  Szkolenie  takie  dla  zawodników  z  całej  Polski  trwałoby  cztery

miesiące od września do grudnia 2019 r.

Ministerstwo bądź  PZTS będzie  finansować  w ramach programu:  zakwaterowanie  dla 10  osób

(zawodników), zatrudnienie trenera koordynatora, trenera prowadzącego fizjoterapeuty, lekarza lub

dietetyka, sprzęt sportowy (okładziny, stoły itd.), wyżywienie, wychowawcę w ośrodku, opłatę za

wynajęcie sali, koszty pośrednie.

Trenerzy uczestniczący w programie również mają być objęci szkoleniami. Do współpracy można

zaprosić sąsiednie województwa. Do programu można włączyć partnerów w postaci samorządów i

klubów sportowych. 

Po wystąpieniu Prezesa nawiązała się dyskusja na temat możliwości powołania ośrodka i realizacji

programu. Stwierdzono, że dwa kluby, jak i samorządy na terenie których działają byłyby w stanie

podołać zadaniu. Wymieniono Grodzisk Mazowiecki (KS Bogoria) i Nadarzyn (GLKS).

 

Prezes zadeklarował, że będzie gotowy do prowadzenia rozmów z samorządami i Klubami.
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W toku dyskusji wypracowano stanowisko Zarządu, który uchwałą upoważni Prezesa Zarządu do

podjęcia prac organizacyjnych zmierzających do powołania Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia w

ramach NPRTS.

Po  wyczerpaniu  głosów  w  dyskusji  przewodniczący  obrad  poddał  pod  głosowanie  uchwałę  w

sprawie  upoważnienia  Prezesa  Zarządu  do  podjęcia  prac  organizacyjnych  zmierzających  do

powołania Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia w ramach NPRTS..

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 03/13/02/2019

ws. upoważnienia Prezesa Zarządu do podjęcia prac organizacyjnych zmierzających do powołania

Mazowieckiego Ośrodka Szkolenia w ramach NPRTS (załącznik nr 7 do protokołu).

Punkt  nr  7.  Informacja  Prezesa  Zarządu  na  temat  działań  od  poprzedniego  Posiedzenia

Zarządu.

Warszawska Olimpiada Młodzieży. Prezes Zarządu Marek Zalewski poinformował iż w tym roku

Związek  otrzymał  z  miasta  stołecznego  Warszawy  największą,  jak  dotąd,  kwotę  środków  na

przeprowadzenie Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej - 15 300 zł. Jest to jednak

mniejsza kwota od tej o którą wystąpił Związek zakładając przeprowadzenie, poza mistrzostwami

Warszawy, dwóch cykli WOM w grze pojedynczej młodzików i kadetów. Byłby to dalszy krok w

rozwoju tych rozgrywek, po włączeniu Mistrzostw Warszawy Dzieci (kategorii żak) w roku 2018.

Na to jednak środków nie wystarczy, a nie ma możliwości zmniejszenia liczby turniejów, nawet

kiedy Związek otrzymał mniej środków.

Przygotowania  do  Walnego  Zebrania  Delegatów. W  tym  miejscu  dyrektor  biura,  Rafał

Wereszczaka podniósł konieczność zastanowienia się nad terminem WZD. Czy lepszy byłby termin

majowy,  czy kwietniowy.  Zarząd zadecydował,  że termin należy ustalić  w marcu.  Jednocześnie

dyrektor zasygnalizował, w związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania, potrzebę zwiększenia

środków na  działalność  Związku.  Rozwiązanie  widzi  w podniesieniu  od  roku  2020  wysokości

składek członkowskich do 300 zł  rocznie,  czyli  o sto  złotych  więcej  jak do tej  pory.  Zdaniem

dyrektora będzie to stanowiło niewielki dodatkowy koszt dla klubów, a zwiększy budżet Związku o

ponad 5 tysięcy złotych rocznie. O wysokości składek członkowskich decyduje WZD i taki projekt,

jeśli Zarząd wyrazi zgodę, należy przedstawić podczas WZD. Członkowie Zarządu przez aklamację

wyrazili poparcie do tego projektu.

W  tym  momencie  wywiązała  się  dyskusja  na  temat  wysokości  wpisowego  do  II  ligi  kobiet

MOZTS. Z sezonu na sezon w rozgrywkach tych bierze udział coraz mniej zespołów, co grozi w

przyszłości zanikiem rozgrywek drużynowych kobiet. Obecne wpisowe w wysokości 550 zł, takie

same, jak w przypadku II ligi mężczyzn dla wielu potencjalnych klubów, które mogłyby wystawić

zespoły do tych rozgrywek, stanowi argument przeciwny udziałowi. Z roku na rok zwiększa się

liczba kobiet uczestniczących w męskich ligach. Zarząd zgodził się  z opinią, że samo obniżenie

wpisowego może nie przynieść oczekiwanych efektów. W związku z powyższym, poza obniżeniem

wpisowego,  należy  również  przygotować  propozycje  regulaminowe,  które  zachęcą  kluby  do

uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych kobiet. Taką propozycję należy przygotować do końca

czerwca. 

Bilans za 2018 rok. Informację przedstawił dyrektor biura. Trwają prace nad bilansem Związku za

2018 rok. W związku z terminami, dyrektor biura zasugerował zwołanie kolejnego posiedzenia w
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okolicach  15  marca,  celem  zatwierdzenia  bilansu.  Jednocześnie  w  dyskusjach  z  kancelarią

zajmującą się księgowością Związku, okazało się, że możliwe jest przygotowanie bilansu w sposób

pozwalający  na  lepsze,  bardziej  szczegółowe,  porównanie  wielkości  wpływów  i  wydatków  w

kolejnych latach. Jak dotąd można porównać te dane ale w bardzo dużym stopniu uogólnienia, co

nie daje podstaw do stwierdzenia, w jaki sposób i czy lepiej, czy gorzej są zagospodarowywane

środki finansowe Związku. Na co wydawane jest mniej, a na co więcej, z jakich źródeł pochodzą

większe  wpływy  do  Związku,  a  z  jakich  mniejsze.  Powstaje  pytanie,  czy  kolejny  raz  należy

zmieniać za pomocą uchwały politykę księgowości. Są dwie interpretacje sytuacji. W toku dyskusji

Zarząd wypracował stanowisko by nie zmieniać polityki księgowości za pomocą uchwały. Jedna z

interpretacji  mówi,  że  można  bez  zmiany  polityki  przejść  na  bardziej  szczegółowe  rozbicie

rachunku  zysków  i  strat,  pozwalające  na  lepszą  ocenę  jakości  zarządzania  środkami.  Zdaniem

Zarządu należy tak zrobić.

RODO.  Informację  przedstawił  dyrektor  biura.  Wprowadzenie  w  życie  dyrektywy  unijnej  i

krajowych przepisów szczegółowych wprowadziło wiele zamieszania w kwestii  ochrony danych

osobowych. Są różne interpretacje przepisów. Mazowiecki Związek podziela stanowisko Polskiego

Związku  Tenisa  Stołowego.  W  przypadku  turniejów,  z  uczestnikami  nieposiadającymi  licencji

okresowych PZTS Związek umieszcza wymaganą klauzulę RODO. Klauzula taka znajduje się także

na stronie internetowej Związku. Niezależnie od RODO, reprezentanci prawni każdego z Klubów

powinni  złożyć  oświadczenia  dotyczące  danych  osobowych.  Taka klauzula  jest  umieszczona w

Deklaracji  Członkowskiej.  Jeśli  chodzi  o  nowo  wstępujących  członków  oświadczenia  takie  są

składane. Również odpowiednia klauzula została dołączona do zgłoszeń ligowych na bieżący sezon.

Natomiast  w przypadku członków "zastałych",  którzy nie uczestniczą  w rozgrywkach  ligowych

brak jest takich oświadczeń. Wydaje się, że należałoby tę dokumentację uzupełnić.

W toku dyskusji Zarząd wypracował decyzję  przyjętą  przez aklamację, by zobowiązać dyrektora

biura  do  rozesłania  odpowiednich  formularzy  do  każdego  z  klubów  z  prośbą  o  podpisanie  i

odesłanie skanu i przekazanie oryginału przy najbliższej okazji. 

Analiza zawodów wojewódzkich. Informację przedstawił dyrektor biura. Na bieżąco prowadzona

jest  analiza uczestnictwa w zawodach wojewódzkich. W miarę  możliwości uzupełniane są  dane

porównawcze z poprzednich lat. Po znacznym spadku uczestnictwa w sezonie 2016/17 sytuacja

wydaje się być opanowana, a uczestnictwo ma niewielką tendencję wzrostową. W bieżącym sezonie

znacznie  wzrosła  liczba  uczestniczek  zawodów  kategorii  żak,  głownie  za  sprawą  dużej  liczby

zawodniczek KS Sokół Serock. 

Organizacja  zawodów wojewódzkich -  pismo p.  Macieja  Chojnickiego,  prezesa  UKS Return

Piaseczno. 19 lutego do Związku wpłynął e-mail od p. Macieja Chojnickiego, zawierające postulat

zastąpienia sędziów liczących uczestnikami zawodów (np. przegrywający zawodnik pozostaje przy

stole by sędziować  kolejną grę) oraz zmianą  organizacji turniejów dwóch kategorii,  by najpierw

rozgrywać  jedną  kategorię,  a następnie drugą.  W pierwszym przypadku pieniądze z wpisowego

zamiast na sędziów można by wykorzystać na bardziej atrakcyjne nagrody, zgrupowania dla dzieci,

zwrot  klubom  kosztów  dojazdu,  czy  na  dofinansowanie  udziału  w  zawodach  ogólnopolskich.

Zastosowanie  drugiego  rozwiązania pozwoliłoby oszacować  długość  trwania  turniejów,  a dzieci

które przebywając na hali od godziny 9 do 15-16 rozgrywając 3-4 mecze, przyjeżdżałyby na krócej.

Np. turniej juniorów rozpoczynałby się  o godz. 9.30 a kończył o 13.30, zaś  żacy zaczynaliby o

godz. 14.

Temat wywołał dyskusję zebranych na temat wycofania sędziów z turnieju. Podniesiono, że już nie

pierwszy  raz  jest  ten  temat  dyskutowany  i  wcześniej  podjęto  decyzję  o  utrzymaniu  obecnego

systemu rozgrywania zawodów wojewódzkich. Na koniec dyskusji oddano głos dyrektorowi biura,

osobie przygotowującej organizację zawodów. 
Dyrektor poinformował, że przeprowadził analizę kosztów i możliwości organizacyjnych. Turniej rozpoczynany o godz

14,  przy założeniu,  że  trwałby  4  godziny,  tak  jak  w przypadku  juniorów,  kończyłby  się  o  godz.  18.  Rozpatrując
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podniesiony przypadek turniejów żaków i juniorów, większość klubów zgłasza uczestników w obu kategoriach, którzy

korzystają  z  jednego  transportu.  Zatem  rozgrywanie  najpierw  jednej  kategorii,  następnie  drugiej,  dla  większości

uczestników przyniosłoby efekt przeciwny do spodziewanego przez wnioskodawcę - przebywanie na sali od godz. 9.00

do okolic godziny 18, a nawet dłużej. Rozgrywanie w jednym czasie, jednej kategorii wiekowej może powodować

blokowanie  się  gier  i  rund,  w  przypadku  przedłużających  się  gier  pięciosetowych.  Obecnie  takie  przypadki  są

niwelowane właśnie za pomocą planowania gier drugiej kategorii w oczekiwaniu na  zakończenie przedłużającego się

pojedynku.  Od  początku  wprowadzenia  turniejów  dwóch  kategorii  w  jednym  czasie,  poza  nieprzewidywalnymi

turniejami drużynowymi (jeden mecz może trwać  nawet 2 i pół godziny) oraz turniejami mistrzowskimi, w których

rozgrywane są dodatkowe turnieje singla i debla, nie notowano odstępstw od komunikowanych przed zawodami godzin

zakończenia zawodów. 

Zastąpienie "sędziów liczących" uczestnikami zawodów jest możliwe, choć w przypadku najmłodszych kategorii, skrzat

i żak może wydawać się ryzykowne z uwagi na brak znajomości przepisów przez uczestników. W przypadku kategorii

starszych, senior, junior, może dochodzić do spornych sytuacji. 

Jeśli  chodzi  o  oszczędności,  zdaniem dyrektora,  byłyby  niewielkie.  W przypadku  sędziowania  przez uczestników,

trudno  byłoby  sprawnie  przeprowadzić  zawody  dwóch  kategorii  wiekowych  w  jednym  czasie,  zatem  należałoby

rozdzielić kategorie, a co za tym idzie, ponieść dodatkowe koszty wynajmu hali na kolejny termin, który byłby niewiele

mniejszy od kosztów "sędziów liczących". 

W  najbliższym  czasie  zaplanowane  są  turnieje  jednej  kategorii  -  młodzików  i  seniorów,  podczas  których  można

przetestować postulat wycofania "sędziów liczących". 

Podsumowując dyskusję  Zarząd wypracował stanowisko poddania pod dyskusję  tematu podczas

Walnego Zebrania Delegatów. 

Punkt 8. Przyjęcie Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2019. 

Podjęcie  uchwały  o  przyznaniu  współorganizacji  Mistrzostw  Warszawy  -  Warszawskiej

Olimpiady  Młodzieży  w  trybie  pozakonkursowym. Głos  zabrał  Prezes  Zarządu.  Wobec

wysokości  przyznanych  środków oraz  niskich frekwencji  w dotąd rozgrywanych  Mistrzostwach

Warszawy, szczególnie w kategoriach kadet i junior, uciążliwości dla klubów w uczestniczeniu w

zawodach  popołudniami  w  dni  powszednie,  po  konsultacjach  z  warszawskimi  klubami  podjęta

została  decyzja  o  przeniesieniu  rozgrywania  Mistrzostw  Warszawy  na  weekend  i  rozegrania

turniejów wszystkich kategorii jednego dnia, najlepiej w hali w pobliżu stacji metra. Spowoduje to,

że zamiast kilku małych imprez będzie jedna bardzo duża, a także bardziej racjonalne wydatki na

obsługę  sędziowską  i  medyczną  zawodów oraz  wynajem hali,  choć  niewątpliwie  zawody będą

wyzwaniem organizacyjnym. Na ten moment jedyną halą w Warszawie, z której korzysta Związek i

która  byłaby  w  stanie  przyjąć  tylu  uczestników,  jest  hala  na  warszawskich  Kabatach.  Stąd

propozycja  przyznania  organizacji  zawodów UKS Lupus  Kabaty Warszawa.  Termin  zawodów,

którego  nie ma jeszcze w propozycji  Kalendarza Sportowego,  zostanie ustalony w najbliższych

dniach.

Wobec  braku  innych  głosów  prowadzący  obrady  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  nr

04/13/03/2019  w  sprawie  przyznania  w  trybie  pozakonkursowym  współorganizacji  turniejów

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr uchwały nr

04/13/02/2019  w  sprawie  przyznania  w  trybie  pozakonkursowym  współorganizacji  turniejów

Warszawskiej  Olimpiady  Młodzieży  w  relacji  klubowej;  uchwała  stanowi  załącznik  nr  7  do

protokołu.

Przyjęcie Kalendarza Sportowego na rok 2019
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Po krótkiej dyskusji, w której dyrektor biura przedstawił korekty Kalendarza wynikające ze zmian

terminów  zawodów  ogólnopolskich,  po  wyczerpaniu  głosów  w  dyskusji,  prowadzący  obrady

poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 05/13/02/2019  ws. przyjęcia Kalendarza Sportowego

MOZTS na rok 2019.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził podjęcie przez Zarząd uchwały nr 05/13/02/2019

ws.  przyjęcia  Kalendarza  Sportowego  MOZTS  na  rok  2019;  uchwała  wraz  z  załącznikiem do

uchwały, Kalendarzem Sportowym MOZTS na rok 2019 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Punkt nr 9.  Sprawy szkoleniowe -  informacja  Koordynatora  Kadr Wojewódzkich.  Marcin

Kusiński  poinformował  o  planowanych  akcjach szkoleniowych  Kadry Mazowsza w 2019 roku.

Zmianą  jest  ograniczenie  liczby dni  szkoleniowych  do 21 dla  juniorów i  kadetów (tak jak dla

młodzików). Zaplanowane są konsultacje szkoleniowe dla około 40 zawodników: 11-21.06 Kraków

(połączone z wyjazdem do Zakopanego) oraz 5-14.08 Górowo Iławieckie. Dopłata do obozu nie

powinna być  większa niż  w zeszłym roku (35-40 zł/osobodzień).  Kadra szkoleniowa to Marcin

Kusiński i Zbigniew Grześlak plus sparingpartnerzy.

Punkt  10.  Informacja  Przewodniczącego  Wydziału  Rozgrywek. Prowadzący  Rozgrywki

Drużynowe  p.  Marek  Romkowski  przedstawił  koncepcję  przygotowania  zmian  do  Regulaminu

Rozgrywek na sezon 2019/2020. Zdaniem Prowadzącego Rozgrywki powinno się dać możliwość

proponowania  zmien przedstawicielom Klubów. Taki  pogląd podzielili  zebrani.  Zarząd  poprzez

aklamację przyjął koncepcję zbierania propozycji zmian do końca marca. Propozycje powinny być

przesyłane na adres Prowadzącego Rozgrywki. 

Sprawy rozgrywek drużynowych. Prowadzący Rozgrywki  Drużynowe poinformował  o dwóch

wnioskach jakie wpłynęły do Wydziału Rozgrywek MOZTS:

- z Klubu UKS Lupus Kabaty Warszawa w sprawie wycofania zespołu z rozgrywek IV ligi z prośbą

o nie nakładanie regulaminowej kary w wysokości 500 zł

- z Klubu IKRTS w Józefowie w sprawie zmiany członu sponsora w nazwie drużyn występujących

w rozgrywkach ligowych MOZTS

Po  krótkiej  dyskusji  dotyczącej  meritum  wniosków  oraz  trybu  rozstrzygnięcia  ww.  kwestii

przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek WR MOZTS o odrzucenie prośby UKS

Lupus Kabaty Warszawa o nienakładanie, bądź redukcję kary regulaminowej w wysokości 500 zł.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził, że Zarząd odrzucił prośbę Klubu.

Następnie   przewodniczący  obrad  poddał  pod  głosowanie  decyzję  o  przyjęciu  wniosku  klubu

IKRTS w Józefowie o zmianę członku sponsorskiego w nazwach drużyn IKRTS występujących w

rozgrywkach ligowych MOZTS 
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Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes Marek Zalewski w tym miejscu stwierdził, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zlecił

jego wykonanie Wydziałowi Rozgrywek. 

Punkt 11. Informacja Przewodniczącego Kolegium Sędziów

Głos zabrał Sekretarz Kolegium Sędziów p. Grzegorz Bor.  Poinformował zebranych, że w dniu

16.02 w Nadarzynie odbył się kurs sędziowski, przybyło 13 osób, które uczestniczyły w szkoleniu.

Test na sędziego kandydata zdało z wynikiem pozytywnym 12 osób. Dzień później w Nadarzynie

odbył się egzamin na stopień sędziego okręgowego. Przystąpiły do niego trzy osoby i trzy osoby

test zdały.

W związku z powyższym Sekretarz Kolegium Sędziów wniósł o rozszerzenie porządku obrad o

przyjęcie uchwał zatwierdzających nadanie przez Kolegium Sędziów stopnia sędziego kandydata

oraz stopnia sędziego okręgowego osobom, które zdały egzaminy z wynikiem pozytywnym.

Wobec  powyższego  przewodniczący  obrad  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  rozszerzenie

porządku  obrad  w  punkcie  jedenastym  o:  podpunkt  a)  podjęcie  uchwały  nr  06/13/02/2019

zatwierdzającej  nadanie  przez  Kolegium  Sędziów  stopnia  sędziego  kandydata  i  podpunkt  b)

podjęcie  uchwały  nr  07/13/02/2019  zatwierdzającej  nadanie  przez  Kolegium  Sędziów  stopnia

sędziego okręgowego.

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  w  tym  miejscu  stwierdził,  że  porządek obrad  13.  Posiedzenia  Zarządu

MOZTS  został  rozszerzony  o  dwa  podpunkty:  a)  podjęcie  uchwały  nr  06/13/02/2019

zatwierdzającej  nadanie  przez  Kolegium  Sędziów  stopnia  sędziego  kandydata  i  podpunkt  b)

podjęcie  uchwały  nr  07/13/02/2019  zatwierdzającej  nadanie  przez  Kolegium  Sędziów  stopnia

sędziego okręgowego.

Punkt 11, podpunkt a)

Wobec braku głosów w dyskusji  przewodniczący obrad poddał pod głosowanie podjęcie uchwały

nr 06/13/02/2019 zatwierdzającej nadanie przez Kolegium Sędziów stopnia sędziego kandydata

Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  w  tym  miejscu  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  MOZTS  uchwały  nr

06/13/02/2019 zatwierdzającej nadanie przez Kolegium Sędziów stopnia sędziego kandydata

Punkt 11, podpunkt b)

Wobec braku głosów w dyskusji  przewodniczący obrad poddał pod głosowanie podjęcie uchwały

nr 07/13/02/2019 zatwierdzającej nadanie przez Kolegium Sędziów stopnia sędziego okręgowego.
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Wyniki głosowania:

UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

7 (siedmiu) 7 (siedem) 7 (siedem) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes  Marek  Zalewski  w  tym  miejscu  stwierdził  podjęcie  przez  Zarząd  MOZTS  uchwały  nr

07/13/02/2019 zatwierdzającej nadanie przez Kolegium Sędziów stopnia sędziego okręgowego.

Punkt 12. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  p.  Grzegorz  Bor  poinformował  o  spotkaniu  z  księgową

prowadzącą  sprawy  MOZTS  w  Kancelarii  Biegłego  Rewidenta  Abakus.  Sprawy  poruszane  na

spotkaniu zostały już omówione podczas niniejszego posiedzenia Zarządu podczas realizacji punktu

7. Porządku Obrad. Wobec chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący obrad przeszedł

do realizacji kolejnego punktu.

Punkt 13. Sprawy różne, wolne wnioski

Wobec braku głosów przewodniczący obrad przeszedł do realizacji kolejnego punktu.

Punkt 14. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zamknął Prezes Zarządu, dziękując zebranym za przybycie i rzeczowe dyskusje. 

Na tym obrady zakończono o godz. 20.51.

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Paweł Szeliński Marek Zalewski
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