
 
 

KOMUNIKAT NR 009/2012/2013 

WYDZIAŁU ROZGRYWEK 

POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 
z dnia 28 stycznia 2013 roku 

w sprawie weryfikacji 1. rundy rozgrywek drużynowych 

szczebla centralnego w sezonie 2012/2013 

 

1. Zawodnik Martin Olejnik (GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski) w dniu 24 października 2012 

roku został ukarany żółtą kartką w czasie spotkania Superligi Mężczyzn pomiędzy drużynami KS 

BOGORIA Grodzisk Mazowiecki i GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski. Wnikającą z tego faktu karę 

regulaminową opłacił w dniu 16 listopada 2012 roku. W związku z powyższym w okresie od 8 

listopada 2012 roku do 15 listopada 2012 roku był zawodnikiem nieuprawnionym do udziału we 

współzawodnictwie sportowym, prowadzonym przez PZTS (pkt. 2.4.8.10 Regulaminu). W tym 

okresie, zawodnik ten uczestniczył w dniu 13 listopada 2012 roku w spotkaniu pomiędzy drużynami 

GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski i SPAR AZS Politechnika Rzeszów, wygranym przez drużynę z 

Gorzowa w stosunku 3:2 (w tym spotkaniu zawodnik Olejnik rozegrał dwie gry singlowe).  

Konsekwencją nieuprawnionego uczestnictwa zawodnika Martina Olejnika w wyżej 

wymienionym spotkaniu, jest zweryfikowanie go jako walkoweru dla drużyny SPAR AZS Politechnika 

Rzeszów w stosunku 3:0 i nałożenie na klub GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski kary regulaminowej 

w wysokości 1000 zł (pkt. 2.4.8.2 Regulaminu).  

2. Zawodnik Maciej Pietkiewicz (SCK HALS Warszawa) w dniu 20 października 2012 roku został 

ukarany żółtą kartką w czasie spotkania I Ligii Mężczyzn Grupy Północnej pomiędzy drużynami GLKS 

Nadarzyn i SCK HALS Warszawa. Wynikającą z tego faktu karę regulaminową opłacił w dniu 22 

stycznia 2013. W związku z powyższym w okresie od 4 listopada 2012 roku do 21 stycznia 2013 roku 

był zawodnikiem nieuprawnionym do udziału we współzawodnictwie sportowym, prowadzonym 

przez PZTS (pkt. 2.4.8.10 Regulaminu). W tym okresie, zawodnik ten uczestniczył: 

� w dniu 17 listopada 2012 roku, w spotkaniu pomiędzy drużynami SCK HALS Warszawa i KS 

AZS AWFiS Gdańsk, wygranym przez drużynę z Warszawy w stosunku 7:3 (w tym spotkaniu 

zawodnik Maciej Pietkiewicz rozegrał dwie gry singlowe oraz grę deblową), 

� w dniu 1 grudnia 2012 roku, w spotkaniu pomiędzy drużynami SCK HALS Warszawa i 

POLTAREX Pogoń Lębork, wygranym przez drużynę z Lęborka w stosunku 6:4 (w tym 

spotkaniu zawodnik Maciej Pietkiewicz rozegrał dwie gry singlowe oraz grę deblową), 

� w dniu 12 stycznia 2013 roku, w spotkaniu pomiędzy drużynami SCK HALS Warszawa i 

EUROSTYL MRKS Gdańsk, wygranym przez drużynę z Warszawy w stosunku 7:3 (w tym 

spotkaniu zawodnik Maciej Pietkiewicz rozegrał dwie gry singlowe oraz grę deblową). 

Konsekwencją nieuprawnionego uczestnictwa zawodnika Macieja Pietkiewicza w wyżej 

wymienionych spotkaniach, jest zweryfikowanie tych spotkań jako walkowery dla drużyn 

przeciwnych w stosunku 10:0 i nałożenie na klub SCK HALS Warszawa łącznej kary regulaminowej w 

wysokości 3 x 1000 zł = 3000 zł (pkt. 2.4.8.2 Regulaminu).  

3. Zawodniczka Sylwia Rożek (CHOMIK ROKICIE Gdów), nie będąc zgłoszoną przez swój klub do 

rozgrywek I Ligii Kobiet Grupy Południowej w sezonie 2012/2013, uczestniczyła w spotkaniach I Ligii 

Kobiet Grupy Południowej w dniach: 

� 16 października 2012 roku w spotkaniu pomiędzy drużynami LUKS Skrzyszów i CHOMIK 

ROKICIE Gdów, w czasie którego rozegrała dwie gry singlowe oraz grę deblową, 



� 20 października 2012 roku w spotkaniu pomiędzy drużynami KTS OPTIMA Lublin i CHOMIK 

ROKICIE Gdów, w czasie którego rozegrała dwie gry singlowe oraz grę deblową, 

� 17 listopada 2012 roku w spotkaniu pomiędzy drużynami CHOMIK ROKICIE Gdów i LKS 

BRZOSTOWIANKA Brzostek, w czasie którego rozegrała dwie gry singlowe oraz grę deblową, 

� 1 grudnia 2012 roku w spotkaniu pomiędzy drużynami CHOMIK ROKICIE Gdów i KKTS Krosno, 

w czasie którego rozegrała dwie gry singlowe oraz grę deblową.  

Udział zawodniczki Sylwii Rożek w wyżej wymienionych spotkaniach należy uznać za 

nieuprawniony, co powinno skutkować przyznaniem drużynom przeciwnym walkowerów zgodnie z 

pkt. 2.4.9.4.5 obowiązującego Regulaminu Rozgrywek. Wydział Rozgrywek, przy podejmowaniu 

decyzji w powyższej sprawie, wziął także pod uwagę fakt, iż powstała sytuacja została w równej 

mierze zawiniona przez klub CHOMIK ROKICIE Gdów, co i pracownika Biura PZTS, pana Krzysztofa 

Bluja, który przekazał zainteresowanemu klubowi błędną informację odnośnie interpretacji 

Regulaminu Rozgrywek w powyższej kwestii. W związku z powyższym, postanowiono wyjątkowo 

odstąpić od zweryfikowania wyżej wymienionych spotkań jako walkowerów na rzecz drużyn 

przeciwnych, utrzymując równocześnie wyniki sportowe, uzyskane w tych spotkaniach.  

4. Zawodniczka Agata Jędrzejczyk (LKS BRZOSTOWIANKA Brzostek) w dniu 13 września 2012 

roku uczestniczyła w spotkaniu I Ligii Kobiet Grupy Południowej, pomiędzy drużynami KS 

BRONOWIANKA Kraków i LKS BRZOSTOWIANKA Brzostek, w czasie którego rozegrała dwie gry 

singlowe oraz grę deblową. Ponieważ zawodniczka ta nie figuruje w składzie drużyny LKS 

BRZOSTOWIANKA Brzostek, zgłoszonym do rozgrywek I Ligii Kobiet Grupy Południowej w sezonie 

2012/2013, jej udział w wyżej wymienionym spotkaniu należy uznać za nieuprawniony, co powinno 

skutkować przyznaniem drużynie przeciwnej walkoweru zgodnie z pkt. 2.4.9.4.5 Regulaminu.  

Wydział Rozgrywek, przy podejmowaniu decyzji w powyższej sprawie, wziął pod uwagę 

precedensowy charakter decyzji, podjętej w stosunku do klubu CHOMIK ROKICIE Gdów w podobnej 

sprawie i postanowił wyjątkowo także odstąpić od zweryfikowania wyżej wymienionego spotkania, 

jako walkoweru na rzecz drużyny przeciwnej, utrzymując równocześnie wynik sportowy, uzyskany w 

tym spotkaniu.  

5. Zawodniczka Magdalena Herok (RKS CUKROWNIK Chybie) w dniu 2 października 2012 roku 

uczestniczyła w spotkaniu I Ligii Kobiet Grupy Południowej, pomiędzy drużynami RKS CUKROWNIK 

Chybie i KTS Jastrzębie, w czasie którego rozegrała dwie gry singlowe oraz grę deblową. Ponieważ 

zawodniczka ta nie figuruje w składzie drużyny RKS CUKROWNIK Chybie, zgłoszonym do rozgrywek I 

Ligii Kobiet Grupy Południowej w sezonie 2012/2013, jej udział w wyżej wymienionym spotkaniu 

należy uznać za nieuprawniony, co powinno skutkować przyznaniem drużynie przeciwnej walkoweru 

zgodnie z pkt. 2.4.9.4.5 Regulaminu. 

Wydział Rozgrywek, przy podejmowaniu decyzji w powyższej sprawie, wziął pod uwagę 

precedensowy charakter decyzji, podjętej w stosunku do klubu CHOMIK ROKICIE Gdów w podobnej 

sprawie i postanowił wyjątkowo także odstąpić od zweryfikowania wyżej wymienionego spotkania, 

jako walkoweru na rzecz drużyny przeciwnej, utrzymując równocześnie wynik sportowy, uzyskany w 

tym spotkaniu.  

6. Szczegółowa weryfikacja I rundy spotkań I Ligii Mężczyzn i Kobiet wykazała także szereg 

błędów merytorycznych, popełnionych przez Wydział Rozgrywek ubiegłej kadencji oraz Biuro PZTS 

przy opracowaniu list rankingowych, obowiązujących w rozgrywkach.  

W tym kontekście Wydział Rozgrywek pragnie tą drogą wyrazić uznanie dla klubu GLKS 

Nadarzyn oraz klubu AZS PWSZ TREFL Zamość, które pomimo błędów popełnionych przez Biuro PZTS 

w indywidualnych rankingach ligowych opublikowanych przed pierwszą rundą rozgrywek I Ligii, 

zastosowały prawidłowe rozstawienie swoich zawodniczek i zawodników w spotkaniach ligowych.  

 

opr. Andrzej Moczko 

 

 

 

Wydział Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 


