
Podsumowanie kadencji Wydziału Rozgrywek MOZTS 

 
 
 
Wydział Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, zwany dalej 

„WR”, rozpoczął swoją obecną kadencję jako Wydział Gier i Dyscypliny w składzie Maciej 

Pietrzykowski – Przewodniczący, Marek Romkowski oraz Grzegorz Bor. Pracę Wydziału 

zaczęto od jego organizacji w celu właściwego i sprawnego funkcjonowania. Podzielono 

odpowiednio zadania w ramach działalności Wydziału. Pan Marek Romkowski zajmował 

się przede wszystkim rozgrywkami ligowymi prowadzonymi przez MOZTS, a Pan 

Grzegorz Bor zajmował się głównie rozgrywkami indywidualnymi. Przewodniczący Pan 

Maciej Pietrzykowski zajął się natomiast głównie rozstrzyganiem spraw spornych 

związanych z rozgrywkami i ogólną koordynacją WR oraz sprawami administracyjnymi 

związanymi z działalnością Wydziału i z wytyczaniem celów na przyszłe sezony. Należy 

podkreślić, że współpraca pomiędzy członkami Wydziału przebiegała zawsze bardzo 

dobrze, a wszystkie podejmowane decyzje konsultowane wewnątrz WR zapadały 

ostatecznie jednomyślnie.  

Pierwszym problemem, z którym zetknął się Wydział był brak odpowiedniego 

umocowania przy Zarządzie MOZTS i brak sprecyzowanych obowiązków i zadań co do 

funkcjonowania Wydziału. Dlatego jednym z pierwszych zadań było stworzenie 

Regulaminu już nie Wydziału Gier i Dyscypliny a nowego ciała jakim został Wydział 

Rozgrywek – ujednolicając tym samym nazewnictwo z Polskim Związkiem Tenisa 

Stołowego. Przy współpracy z Prezesem MOZTS oraz Zarządem MOZTS udało się 

stworzyć regulamin z konkretnymi zadaniami jakie powinien wykonywać już WR. 

Przyjęcie regulaminu okazało się rzeczą niezbędną w związku z brakiem uregulowanego 

zakresu obowiązków jakie ma do realizacji WR. Nie do końca bowiem było wiadomo za 

co WR odpowiada i w jakich sprawach WR może reagować. Funkcjonujący regulamin 



przyjęty przez Zarząd MOZTS precyzuje dokładnie wszystkie wymagania jakie stoją przed 

WR i zakres w jakim WR może działać.  

Kolejnym celem było stworzenie całkowicie nowego Regulaminu rozgrywek, który 

pozwalałby w przyszłości po wprowadzeniu tylko drobnych zmian na reformę rozgrywek 

ligowych oraz na połączenie w jeden regulamin istniejących osobno regulaminów 

rozgrywek indywidualnych oraz ligowych.  Tak stworzony w roku 2013 Regulamin 

Rozgrywek jest bazą do tworzenia kolejnych regulaminów przed każdym z sezonów. 

Wiele kwestii jak np. wprowadzenie procedury przekładania meczów zawartych  

w regulaminie okazało się rzeczą trafioną, dzięki czemu ułatwiło to prace samemu WR,  

a także unormowało różne kwestie, które do tej pory nie były opisane. 

WR wprowadził także nowy sposób ogłaszania swoich decyzji związanych  

z rozgrywkami, tak by podejmowane decyzje były w każdej chwili do wglądu dla 

zainteresowanych osób. Przyjęto zasadę ogłaszania decyzji w formie komunikatów  

i zamieszczania ich na stronie internetowej MZTS (www.mzts.pl) oraz przesyłanie ich od 

razu po podjęciu decyzji do zainteresowanych drużyn bądź osób. Decyzje podjęte przez 

WR są konsultowane przez wszystkich członków WR. W wielu przypadkach toczyły się 

dyskusję nad konkretnymi decyzjami, jednak na koniec wszyscy członkowie WR byli 

zawsze zgodni co do ostatecznego brzmienia decyzji.  

 

W mijającej kadencji WR postawił sobie trzy główne cele do realizacji: 

1. Podniesienie poziomu rozgrywek w poszczególnych klasach rozgrywkowych. 

2. Elektronizacja wyników ligowych 

3. Zminimalizowanie procederu rozpisywania wyników meczów ligowych 

 

W odczuciu WR wszystkie zadania udało się zrealizować, za co trzeba podziękować 

wszystkim osobom, które miały wkład w pracę WR oraz wspierały go w jego często 

trudnej pracy. 

http://www.mzts.pl/


 

1. Głównym celem WR, który miał podnieść poziom rozgrywek ligowych było 

przeprowadzenie reformy rozgrywek. Problem polegał na fakcie przemieszania 

drużyn pod względem poziomu we wszystkich klasach rozgrywkowych. Problem 

ten powiększała stosowana zasada awansów i spadków, w sposób znaczny 

ograniczająca możliwość przedostania się do wyższej klasy rozgrywkowej drużyn  

o dużym potencjale sportowym. Problem ten pogłębiało też istnienie dwóch grup 

w III lidze, często odbiegających od siebie zdecydowanie poziomem sportowym 

oraz duża ilość drużyn grająca w II lidze co utrudniało sprawne przeprowadzenie 

sezonu ligowego oraz także wprowadzało dysproporcję w poziomie sportowym. 

Ustalono, że II liga może liczyć maksymalnie 12 drużyn, a III liga musi zostać 

połączona w jedną grupę, skupiającą najlepsze drużyny grające w III lidze do tej 

pory oraz drużyny z II ligi, które nie nawiązywały walki z najlepszymi drużynami na 

tym poziomie rozgrywkowym. Decyzja nie była łatwa, bo wiązała się z dużą ilością 

spadków, jednak reforma rozłożona w czasie pozwoliła unormować ten proces tak 

by został przeprowadzony płynnie i nie rzutował na możliwościach awansów do 

wyższych lig. W efekcie przeprowadzonej reformy poziom wszystkich lig podniósł 

się diametralnie, a liczba meczów „o nic” czy tam gdzie nie ma rywalizacji ze 

względu na dysproporcję w poziomach umiejętności, także zdecydowanie spadła. 

Po reorganizacji rozgrywek MOZTS posiada najmocniejszą drugą, trzecią i czwartą 

ligę w kraju. Można spokojnie przyjąć, że wiele drużyn np. z III ligi męskiej MOZTS 

mogłoby z powodzeniem walczyć o czołowe pozycje w II ligach w innych 

województwach. Dzięki temu wzrasta też poziom młodych zawodników, którzy 

mają możliwość rywalizacji z coraz to lepszymi zawodnikami. Dlatego też reformę 

należy uznać za sukces, co powinien także potwierdzać fakt, iż od czasu 

reorganizacji rozgrywek drużyna z II ligi prowadzonej przez MOZTS zawsze 

wygrywała baraż o awans do I ligi z drużynami z województw lubelskiego i 



podlaskiego, co wcześniej nie zawsze było normą. Należy podkreślić, iż reforma II 

ligi wymusiła także bliższe kontakty z władzami Warmińsko-Mazurskiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Kontakty nie zawsze wyglądały idealne, 

jednak podniesiony poziom rozgrywek i groźba, że nie będzie w II lidze miejsca dla 

drużyn z Warmii i Mazur zmobilizowały władze MWOZTS do lepszej organizacji 

swojej pracy oraz do przekazywania do WR koniecznych materiałów związanych z 

weryfikacją rozgrywek. 

 

2. Ważnym celem dla WR była także elektronizacja rozgrywek. W tej kwestii należą 

się podziękowania dla Prezesa MOZTS Pana Marka Przybyłowicza oraz Dyrektora 

Biura MOZTS Pani Agaty Biesagi. Ciężka praca z ich strony włożona w organizację 

serwisu ligowego oraz nowej strony internetowej zaowocowały większą 

przejrzystością prowadzenia rozgrywek. Kwestią sporną jest jeszcze wpisywanie 

wyników do serwisu, gdyż nie wszystkie kluby wywiązują się z tego obowiązku, co 

powoduje znaczne opóźnienia jeśli chodzi o widok ich na stronie. Mamy jednak 

nadzieję, że przyjęte rozwiązania pozwolą zniwelować i ten problem.  

 

3. Czynność, która zawsze irytowała w rozgrywkach było rozpisywanie meczów. 

Proceder ten wypaczał często wyniki i kolejność w tabelach, gdyż zdarzało się,  

iż lepsza drużyna po bezpiecznym utrzymaniu się nie miała zamiaru już jeździć na 

dalsze mecze. Skutkowało to rozpisywaniem meczów i dziwnymi wynikami, które 

w rzeczywistości nigdy nie miały by miejsca, jak np. porażki czołowych drużyn  

z ostatnimi w tabeli w stosunku 0-10.  Proceder ten zaczęto ograniczać przede 

wszystkim poprzez uregulowanie sposób przekładania meczów i próby mediacji  

w tym aspekcie przez WR praktycznie do końca wyczerpania możliwości. 

Zaowocowało to większym zrozumieniem ze strony klubów tego aspektu co 

pozwoliło na przekładanie meczów i rozgrywanie ich, co wcześniej skończyło by 



się nieprzyjechaniem na mecz drużyny gości. Wprowadzono także możliwość 

wysyłania delegatów na mecze, co okazało się także skutecznym rozwiązaniem  

i pozwoliło badać, czy mecz podwyższonego ryzyka odnośnie możliwości jego 

nierozegrania faktycznie się odbył. Dodatkowo jednym z ważniejszych rozwiązań 

okazało się wprowadzenie oczywistej zasady równości wobec regulaminu. Nie 

bywało już jak wcześniej, że za analogiczne wykroczenie większy klub został tylko 

upomniany a mniejszy musiał płacić karę. Walkowerami były karane zarówno 

kluby duże, jak i te mniejsze i wszystkie kary były stosowane na równi nie zależnie 

od  ukaranego. Te wszystkie działania w opinii WR spowodowały, iż proceder 

rozpisywania meczów został ograniczony do minimum. 

 
Należy także wspomnieć, iż praca WR to także żmudna praca administracyjna. Do 

weryfikacji w każdej kolejce ligowej jest ok. 40 meczów ligowych z czego w każdej kolejce 

jest min. 5 próśb o przełożenie meczów z czego kilka zawsze jest w rodzaju meczów 

podwyższonego ryzyka, a każda próba przełożenia meczu jest na samym początku 

odrzucana z powodu niechęci. Praca w takich warunkach nie jest łatwa, dlatego 

szczególne podziękowania należą się dla Pana Marka Romkowskiego, który swoją osobą  

i spokojem w prowadzeniu rozgrywek ligowy wprowadza właściwy ład i porządek bez 

których rozgrywki ligowe mogłyby nie wyglądać tak jak wyglądają.  

Dodatkowo trzeba podkreślić duże zaangażowanie członków WR w rozwiązywanie 

różnych kwestii spornych dotyczących rozgrywek co nie zawsze jest łatwe. W obecnej 

kadencji wydano 88 komunikatów Wydziału Rozgrywek, z tego zdecydowana większość 

dotyczyła właśnie kwestii spornych. 

Należy także dodać, że podczas trwania kadencji WR cały czas współpraca z 

innymi organami takimi jak Prezes MOZTS, Zarząd MOZTS, Dyrektor Biura MOZTS czy 

Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego układała się bardzo dobrze pomimo czasem 

rozbieżnego zdania co do niektórych kwestii związanych z rozgrywkami. Zawsze na końcu 



jednak udawało osiągnąć się właściwy konsensus za co także WR chciałby podziękować 

wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach ligowych oraz indywidualnych. 

 

 

 

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek 

Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego 

Maciej Pietrzykowski 

 


