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MZTS 

Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego to 
jeden z 16 wojewódzkich ZTS. Jego 

obszarem działalności jest województwo 
mazowieckie.  

 
Siedziba MZTS mieści się przy ul. 

Karczewskiej 18. 



CELE STATUTOWE 
1. Popularyzacja i upowszechnianie dyscypliny sportu 

tenisa stołowego, 
2. Podnoszenie poziomu wyszkolenia w tej dyscyplinie 

sportu, 
3. Reprezentowanie mazowieckiego tenisa stołowego w 

kraju i za granicą, 
4. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz 

rozwoju tenisa stołowego, integrowanie procesów 
szkoleniowych z działalnością wychowawczą, 

5. Prowadzenie współzawodnictwa sportowego. 



STRUKTURA 
ORGANIZACYJNA 

Zarząd MZTS (11 członków) 

Komisja Rewizyjna (3 członków) 

Wydział Rozgrywek (3 członków) 

Kolegium Sędziów (3 członków) 

Zespół Doradców Prezesa (8 osób) 

Dyrektor Biura 



ZAKRES PRACY 



WSPÓŁPRACA Z 
ZARZĄDEM 

- Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia 
Zarządu MZTS 

- Poinformowanie członków Zarządu oraz 
zaproszonych gości o najbliżej posiedzenia Zarządu 

- Rozliczenia dojazdu członków Zarządu MZTS 
- Protokołowanie oraz bieżąca praca podczas 

posiedzeń Zarządu MZTS 
- Bieżąca współpraca z członkami Zarządu pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu MZTS 



- Poszukiwanie dróg dofinansowań celów statutowych  
- Współpraca z Ministerstwem Sportu i Turystyki 
- Współpraca z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego 
- Współpraca z Biurem Sportu m. st. Warszawa 
- Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym 

Warszawy i Województwa Mazowieckiego 
- Współpraca z Ludowymi Związkami Sportowymi z 

woj. Mazowieckiego 

DOFINASOWANIA 



Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego w sezonie (który 
trwa od sierpnia do lipca, organizuję łącznie  44 
turnieje, takie jak: 
 
- Eliminacje do Grand Prix Polski w 5 kat. wiekowych 
- Eliminacje do Mistrzostw Polski w  6 kat. Wiekowych 
- Mistrzostwa  Województwa Mazowieckiego 
- Mistrzostwa Warszawy 
- Memoriały i inne turnieje okolicznościowe 

TURNIEJE IND. 

792 zawodników posiada licencje  
w klubach woj. mazowieckiego 



- Zatwierdzenie kalendarza zawodów MZTS 
- Wybór organizatora turnieju (miejsce) 
- Poszukiwanie dofinansowania 
- Opracowanie komunikatu i karty zgłoszeniowej 
- Opracowanie informacji na stronę www 
- Opracowanie kosztorysu / preliminarza 
- Nawiązanie współpracy z Kolegium Sędziów 
- Zakup nagród / sprzętu sportowego 
- Przyjęcie zgłoszeń do turnieju 
- Opracowanie tabel turniejowych 
- Rozliczenie sędziów i obsługi technicznej w dniu turnieju 
- Sprawozdawczość fotograficzna i wynikowa 
- Opracowanie informacji na stronę www 
- Przygotowanie rachunków z wpisowe 
- Przygotowywanie dyplomów uczestnictwa 

TURNIEJE IND. 



Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego organizuję i 
sprawuje nadzór nad następującymi rozgrywkami 
ligowymi: 
 
2 liga kobiet i mężczyzn (7 i 12 drużyn) 
3 liga mężczyzn (14 drużyn) 
4 liga mężczyzn (24 drużyny) 
5 liga mężczyzn (16 drużyn) 

ROZGRYWKI LIGOWE 



Prowadzenie oficjalnej strony internetowej Związku 
 

www.mzts.pl 
 
Prowadzenie oficjalnej strony rozgrywek ligowych 
 

www.ligi.mzts.pl 

STRONA WWW 



Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego organizuję i 
sprawuje nadzór nad następującymi rozgrywkami 
ligowymi: 
 
2 liga kobiet i mężczyzn (7 i 12 drużyn) 
3 liga mężczyzn (14 drużyn) 
4 liga mężczyzn (24 drużyny) 
5 liga mężczyzn (16 drużyn) 

WWW.MZTS.PL 



Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego organizuję i 
sprawuje nadzór nad następującymi rozgrywkami 
ligowymi: 
 
2 liga kobiet i mężczyzn (7 i 12 drużyn) 
3 liga mężczyzn (14 drużyn) 
4 liga mężczyzn (24 drużyny) 
5 liga mężczyzn (16 drużyn) 

ROZGRYWKI LIGOWE 
WWW.LIGI.MZTS.PL 



Przygotowanie oraz organizacja szkolenia Kadry 
Wojewódzkiej Młodzików - 21 dni szkoleniowych na 
18 najbardziej uzdolnionej młodzieży z woj. 
mazowieckiego podczas letnich wakacji. 
 
Źródła dofinansowania: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

KADRA  
WOJEWÓDZKA 

21-28.06 Brzeg Dolny 
15-29.07 Nowa Ruda 



Przed każdym sezonem Kolegium Sędziów 
Mazowieckiego Związku tenisa Stołowego stara się 
w zależności od zgłoszeń organizować Kursy na 
Sędziego Tenisa Stołowego. 
 
Kurs trwa 4 dni po 4-5 godzin: 
- Pierwsze dwa dni to zajęcia poświęcone teorii 
- Trzeciego dnia (weekend) zajęcia praktyczne 
- Egzamin 

KURSY SĘDZIOWSKIE 



- Współpraca z Biurem Księgowym 
- Przygotowywanie delegacji sędziowskich 
- Przygotowywanie rozliczeń Zarządu 
- Przygotowywanie omów zlecenie 
- Przygotowywanie raportów kasowych (KP/KW) 
- Przygotowywanie  rachunków dla klubów 

 
- Negocjacje z handlowcami sprzętem do tenisa 

stołowego 

SPRAWY FINANSOWE 



DZIĘKUJĘ 
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