SPOTKANIE ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
Z PREZESAMI WOJEWÓDZKICH ZWIĄZKÓW
TENISA STOŁOWEGO
25 czerwca 2020, godz. 14:00, Zoom
Podsumowanie spotkania
25 czerwca, za pośrednictwem komunikatora internetowego Zoom, odbyło się
coroczne spotkanie Zarządu PZTS z Prezesami Wojewódzkich Związków Sportowych.
W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.
Celem spotkania było:
• omówienie aktualnej sytuacji związku,
• przedstawienie postępu w przygotowaniach do Mistrzostw Europy 2020,
• podsumowanie wyników sportowych Kadr Narodowych.
Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem. Prezes Szumacher przywitał wszystkich
przybyłych gości i pokrótce opowiedział o sytuacji Związku oraz sportu w dobie
koronawirusa. Prezesi również krótko scharakteryzowali sytuację w reprezentowanych
przez siebie województwach.
Następnie Prezes przeszedł do realizacji celów spotkania.
W pierwszym punkcie omówiono sytuację finansową Związku. Aktualnie trwa
jeszcze badania bilansu, jednak już na tę chwilę z cała pewnością można stwierdzić,
iż wynik finansowy będzie dodatni. Obecnie jest on na poziomie około 530.000,00 zł.,
jednak jeszcze trwa badania bilansu, stąd wynik może ulec niewielkim zmianom.
Kolejno zaprezentowano środki pozyskane z Ministerstwa Sportu na Kadry Narodowe
w latach 2016-2020. Rokrocznie można zaobserwować wzrost. W 2019 r., na Seniorów
pozyskano 2.200.000,00 zł, na Osoby Niepełnosprawne ponad 2.250.000,zł, na Juniorów
1.430.000,00
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do zaprezentowania dotacji ministerialnych z Departamentu Powszechnego, który
wspiera: Sport Dzieci (PMzPSE, NDTS, PN3 i inne) – prawie 2.000.000,00 zł i Sport Osób

Niepełnosprawnych – ponad 300.000,00 zł. Kolejnym z prezentowanych punktów byli
sponsorzy oraz środki, jakie przekazali na rzecz PZTS. W 2019 roku Związek
współpracował z: Tibharem, PSE, Totalizatorem Sportowym, Pocztą Polską i Energą.
Środki, jakie udało się pozyskać na realizacje poszczególnych zadań, oscylują w granicy
prawie 600.000,00 zł netto. Kolejno omówiono najnowsze programy realizowane przez
Związek, tj. Pingpongowe Marzenia z PSE i Program Rozwoju Ośrodków Tenisa
Stołowego oraz wydarzenia promocyjne i sportowe z II połowy 2019 oraz I połowy
2020 roku.
Kolejnym z omawianych zagadnień był postęp w przygotowaniach do Mistrzostw
Europy 2020. Temat przedstawił pan Marcin Frej – osoba odpowiedzialna w PZTS
za organizację tego wydarzenia. Aktualnie, ze względu na wprowadzone obostrzenia,
Związek oficjalnie nie może zorganizować Mistrzostw, trwają jednak rozmowy
z Ministerstwem czy i na jakiej zasadzie wydarzenie może się odbyć. Związek jest
w stałym kontakcie z przedstawicielami władz ITTF i ETTU, których na bieżącą
informujemy o sytuacja w kraju. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe
partnerów Związku, niestety mocno zredukowano środki na kampanię promocyjną.
Zawodnicy będą rozlokowani w Novotelu oraz w Ibis Style. Aktualnie trwają rozmowy
z potencjalnym przewoźnikiem. Wydarzenie ze względu na obecną sytuację może odbyć
się bez kibiców. Obok ME, w Warszawie odbędzie się również kongres ETTU.
Po przedstawieniu poziomu organizacyjnego ME2020, Prezes PZTS przeszedł
do zaprezentowania wyników sportowych Kadr Narodowych. Niewątpliwie za
największe sukcesy ubiegłego roku należy uznać:
1. Brązowy medal wywalczony podczas Europejskich Igrzyska naszych Pań;
2. Worek medali z MEJiK, w tym złoto Ani Węgrzyn w singlu oraz złoto w grze
mieszanej Kasi Węgrzyn i Samuela Kulczyckiego;
3. Kolejny brązowy medal Kadry Seniorek, tym razem wywalczony podczas
Drużynowych Mistrzostw Europy;
4. Brąz w deblu sióstr Węgrzyn, wywalczony podczas MŚ Juniorów w Korat,
5. Świetny występ Kadry Osób Niepełnosprawnych podczas Mistrzostw Europy,
która po raz kolejny przywiozła ogrom medali z tak ważnej imprezy;
6. Wywalczenie przez drużynę Seniorek kwalifikacji Olimpijskiej.
Po zakończeniu podsumowania wyników sportowych, uczestnicy spotkania
przystąpili do dyskusji. W tej części obrad, pan Ryszard Weisbrodt poprosił

o doprecyzowanie informacji na temat warunków zawierania umów z hotelami oraz
o ewentualną rezygnację w przypadku odwołania wydarzenia. Zarząd podjął kroki
w celu ograniczenia ryzyka do minimum, aktualnie zmniejszono rezerwacje o około
30%, w przypadku zmiany terminu wydarzenia rezerwacja również ulegnie zmianie.
Pan Tadeusz Nowak poprosił o doprecyzowanie informacji, czy ME2020 będą jedyną tak
dużą imprezą w Polsce w tym roku. Na tę chwilę PZTS jest jednym z nielicznych
związków, który zarówno w Polsce jak i w Europie będzie organizował tak duże
wydarzenia. Kolejno, pan Kazimierz Skrzypek pochwalił działania Związku oraz ilości
pozyskanych środków na jego rozwój i działalność. Następnie pan Kazimierz przeszedł
do PROTS, środki przeznaczone na zakwaterowane i wyżywienie są niedostateczne.
W bieżącym roku, w perspektywie 10 miesięcy, przy 10 zawodnikach w Ośrodku jest
to 75 zł na miesiąc. Prezes Szumacher zaznaczył, że jest to dopiero drugi rok, kiedy
program jest realizowany przez PZTS, i jeszcze nie wszystkie rozwiązania są możliwe.
W przyszłości oczywiście będą prowadzone rozmowy na temat zwiększenia ilości
środków nie tylko na poszczególne pozycje w katalogu kosztów ale także na zwiększenie
ilości Ośrodków. Również pan Tadeusz Nowak zabrał głos w tej sprawie, popierając
pana Skrzypka, ponadto podkreślił, że idea otworzenia takich Ośrodków już od wielu lat
była poruszana przez Delegatów podczas walnych zebrań, wreszcie udało się pomysł
wcielić w życie. Pan Tadeusz Czyczel zwrócił uwagę, na możliwość wykorzystania
pandemii do promocji tenisa stołowego na świeżym powietrzu, przy wykorzystaniu
wolnostojących stołów oraz stołów ogrodowych. Pan Czyczel zasugerował, by rozpocząć
akcje na świeżym powietrzu, w parkach i ogrodach, skierowane do dzieci, mające na celu
popularyzację dyscypliny. Pan Prezes w odpowiedzi na propozycje pana Tadeusza,
zwrócił uwagę, że Związek będzie realizował podobny projekt w szkołach, niebawem
rozpocznie się w tej materii komunikacja. Środki zostaną przeznaczone na materiały
szkoleniowe, drobny sprzęt sportowy, gadżety, które kolejno będą przekazywane
do szkół podczas spotkań. Przy okazji pan Prezes wskazał, iż od kilku lat można
zaobserwować wzrost licencji zawodniczych z około 9.000 do obecnie ponad 11.000,
co jest swoistym sukcesem i dowodem na to, że akcje promocyjne realizowane przez
Związek przynoszą pozytywne efekty. Kolejnym z omawianych tematów był Walny
Zjazd Delegatów. W bieżącym roku, ze względu na obecną sytuację epidemiczną
kadencję władz związków sportowych, które kończą się przed 30 czerwca 2021 r.,
zostały przedłużone do 30 września 2021 r. Dokładny termin wyborów zostanie

ustalony na początku przyszłego roku. Powyższe zmiany nie zwalniają Związku
z przeprowadzenia corocznego Walnego, mającego na celu zatwierdzenie sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z działalności Związku. Po rozważeniu kilku terminów,
ustalono, iż WZD PZTS odbędzie się 23 sierpnia 2020 r. w Warszawie. Pan Weisbrodt
poprosił Prezesa o interwencje u Komisji Dyscyplinarnej w sprawie zgłoszonej przez
PWZTS. Następnym z poruszonych przez pana Ryszarda tematów był Regulamin
Rozgrywek oraz prośba o zmniejszenie na ten sezon opłat. Prezes Szumacher
zobowiązał się do interwencji u KD. W kwestii RR, Prezesi OZTSów, na chwilę przed
rozpoczęciem
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z zaznaczeniem wprowadzonych poprawek w trybie śledzenia zmian. Prezes
zaproponował, by wszyscy zainteresowani zgłaszali swoje uwagi do poniedziałku
29.06.2020 (do końca dnia). Pan Andrzej Jesiołowski zabrał głos w sprawie kalendarza
rozgrywek ligowych, poprosił o jego wcześniejsze publikowanie, również wnioskował
o zamieszczenie w kalendarzu terminów GPP, tak by Związki Wojewódzkie wcześniej
mogły zaplanować swój kalendarz. Pan Andrzej zwrócił również uwagę, że Wydział
Rozgrywek nie informuję o terminarzu meczy EK, SM i 1 ligi OZTSów, o ile kluby taką
informacje otrzymują, o tyle Związki Wojewódzkie już nie, a są to informacje istotne
ze względu na tworzenie swoich kalendarzy. Pan Jesiołowski zapytał też, o możliwość
przekazania/odsprzedania miejsca w 1 lidze. Prezes poprosił o przesłanie oficjalnego
pisma w tej sprawie do Zarządu PZTS. Na koniec pan Jesiołowski poprosił
o zaktualizowanie kalendarza na stronie PZTS o Mistrzostwa Polski. Pan Jerzy Mazur
poprosił o doprecyzowanie informacji na temat Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików. Odpowiedzi udzielił pan Tadeusz Nowak, o terminie wydarzenia mają
zadecydować rywalizujące ze sobą województwa, jednakże mają się one odbyć nie
później niż do połowy października, ze względu na punktację SSM. Pan Kamil
Skrzypczak poruszył temat wręczenia nagród za miejsca w EK. Prezes poinformował,
że rozmawiał z przedstawicielami wszystkich klubów i aktualnie trwa ustalenie
terminów przeprowadzenie ceremonii dekoracji. Kolejnym z poruszonych tematów był
egzamin sędziowski. Prezes obiecał zająć się sprawą. Pan Andrzej Jesiołowski, który jest
również sędzią przypomniał, iż w ubiegłym roku padły propozycje, by taki egzamin
odbył się jeszcze przed ME. Pan Tadeusz Czyczel zaproponował, by z kalendarza
rozgrywek wyłączyć termin ME, zarówno na arenie krajowej jak i wojewódzkiej.
Na poparcie tej propozycji, przypomniał o ubiegłorocznym Pingpongowym Narodowym,

kiedy zbieg terminów znacznie obniżył frekwencję. Prezes zgodził się z tym pomysłem.
Pan Kamil Skrzypczak zauważył, ze pomysł jest jak najbardziej słuszny, jednak
w związku z obecną sytuacją kalendarz jest mocno już obładowany. Również pan
Tadeusz Nowak poparł ten pomysł, jako święto polskiego tenisa stołowego, wspomniał
również, że w przypadku możliwości rozgrywania turnieju przy kibicach, dobrym
rozwiązaniem byłoby wsparcie OZTSów w transporcie uczestników. Również z tym
zagadnieniem Prezes zgodził się, informując Prezesów, że przy okazji ME będzie
organizowany Narodowy Dzień Tenisa Stołowego, w ramach którego na młodych
kibiców będzie czekać wiele atrakcji.
Wobec wyczerpania tematów, Prezes Szumacher podziękował wszystkim przybyłym
gościom, kończąc tym samym spotkanie.

