
KOMUNIKAT NR 007/2012
WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY

MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

z dnia 7 grudnia 2012 roku

w  sprawie  nierozegranego  meczu  pomiędzy  drużynami 
UKS Komorów – MKS POGOŃ II Siedlce

Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Członkowie Zarządu,

   W związku z niestawieniem się drużyny gości MKS POGOŃ II Siedlce dnia 2 grudnia 

2012  r.  na  meczu,  w  którym  gospodarzem  była  drużyna  UKS  Komorów,  Wydział  Gier 

i Dyscypliny  MZTS  wnioskuje  o  podjęcie  decyzji  w  w/w  kwestii  przez  Zarząd  MZTS  na 

podstawie Regulaminu Rozgrywek MOZTS pkt. 31 ust. 6. 

Jednocześnie  Wydział  Gier  i  Dyscypliny  wnioskuje  do  Zarządu  MZTS  o  podjęcie 

następujących decyzji w w/w sprawie:

1.    Wygrana drużyny UKS Komorów poprzez walkower w stosunku 10-0,

2.  Zmniejszenie  kary  finansowej  dla  klubu  MKS  POGOŃ  Siedlce  w  związku 

z okolicznością nieprzybycia na mecz jaką była udział zawodników tego klubu w II WTK 

Seniorów (regulaminowa kara wynosi 500 zł).

Powyższy  wniosek  jest  wynikiem analizy  sytuacji  jaką  przeprowadził  Wydział  Gier 

i Dyscypliny w pełnym składzie tj. Maciej Pietrzykowski (Przewodniczący), Marek Romkowski 

oraz Grzegorz Bor. Decyzja o treści wniosku zapadła w sposób jednogłośny.

Uzasadnienie:

Mecz pomiędzy drużynami zgodnie z terminarzem miał odbyć się 2 grudnia 2012 r. 

Na ten sam termin decyzją Zarządu MZTS z dnia 24 października 2012 r. zostało ustalone 

rozegranie II WTK Seniorów. Termin rezerwowy dla wszystkich drużyn chcących uczestniczyć 



w II WTK Seniorów został wyznaczony na dzień 28 listopada 2012 r. Zainteresowanym aby 

przełożyć w/w mecz z dnia 2 grudnia 2012 r. na inny termin była drużyna MKS POGOŃ II 

Siedlce, gdyż jej zawodnicy mieli uczestniczyć w II WTK Seniorów. Niestety do dnia 1 grudnia 

2012 r. drużyny nie doszły do porozumienia w sprawie przełożenia meczu, pomimo wstępnej  

zgody WGiD na rozegranie meczu po przewidzianym terminie w kalendarzu rozgrywek MZTS. 

Nie pomogła także mediacja ze strony WGiD w tej sprawie. W związku z tym kluby zostały  

poinformowane przez WGiD o tym, iż w takim wypadku obowiązuje termin pierwotny i mecz 

powinien odbyć się 2 grudnia 2012 r. 

WGiD chciałby zwrócić uwagę na fakt, iż na porozumienie w tej sprawie było ponad 

miesiąc czasu. Natomiast drużyna zainteresowana przełożeniem meczu podjęła konkretne 

rozmowy w tej sprawie dopiero w poniedziałek poprzedzający termin meczu. Uzyskała wtedy 

wstępną  zgodę  klubu  z  Komorowa  na  przełożenie  meczu,  jednak  drużyny  nie  ustaliły 

konkretnego  terminu,  kiedy  mecz  miałby  się  odbyć.  WGiD  został  poinformowany  o  tej 

rozmowie przez klub z Siedlec i przychylił się do prośby o przełożenie meczu na późniejszy 

termin,  konsultując  tą  decyzję  z  innym zainteresowanym klubem  (MKS MAZOVIA MIŃSK 

MAZOWIECKI)  w  związku  ze  skomplikowaną  sytuacją  w  ligowej  tabeli.  WGiD  został  też 

zapewniony przez klub z Siedlec o tym, że wszytko jest już ustalone z drużyną z Komorowa i  

mecz  na  pewno  odbędzie  się.  Od  tamtego  czasu  WGiD  nie  uzyskał  żadnej  informacji  o 

konkretnym terminie, w którym mecz miałby się odbyć, jak również dowiedział się, że nie 

było  takich  rozmów pomiędzy  klubami  aż  do  wieczoru  dnia  poprzedzającego  terminowe 

rozegranie meczu. Kluby nie doszły wtedy do porozumienia pomimo wspomnianej mediacji 

WGiD. 

W  związku  z  tym  WGiD,  po  otrzymaniu  protokołu  meczowego  stwierdzającego  

nieprzybycie na mecz drużyny MKS POGOŃ II Siedlce dnia 2 grudnia 2012 r., pomimo iż  

informował klub z Siedlec, że jest to termin obowiązujący, składa w/w wniosek do Zarządu  

MZTS. 

Za  podjęciem  powyższej  decyzji  o  ukaraniu  walkowerem  drużyny  MKS  POGOŃ  II 

Siedlce przemawiają w opinii WGiD dwie przesłanki. Po pierwsze klub z Siedlec nie wykazał 

należytej inicjatywy co do porozumienia się w sprawie przełożenia meczu, jako że była to 

drużyna zainteresowana zmianą terminu (jedynie dwie rozmowy z gospodarzami w ponad 

miesiąc,  w  tym  jedna  wstępna  na  niecały  tydzień  czasu  przed  meczem  i  druga  już  bez 

żadnych rezultatów wieczór przed meczem). Po drugie WGiD uważa, iż został wprowadzony 

w  błąd  przez  klub  z  Siedlec,  poprzez  jego  deklarację  o  tym,  iż  sytuacja  jest  w  pełni 

uzgodniona przez oba kluby, co w rezultacie okazało się nieprawdą. 

Zdaniem  WGiD  niedopuszczalne  jest  także  zaistnienie  sytuacji,  gdy  nowy  termin 

meczu będzie ustalony po pierwotnym terminie kalendarzowym, tak jak mogłoby to zaistnieć 

w tym przypadku. Spowodowałoby to niebezpieczny precedens na przyszłość, gdy drużyny 

niezainteresowane  rozegraniem  meczu  w  terminie  nie  przystąpią  do  niego,  a  następnie 



dopiero spróbują oficjalnie przełożyć mecz na inny termin. Zdaniem WGiD dokładny termin 

przełożonego  meczu  powinien  być  uzgodniony  przed  oficjalnym  terminem  ligowym,  w 

którym pierwotnie ma się odbyć ten mecz.

Załączniki:

1. Protokół meczowy sporządzony w Komorowie z dnia 2 grudnia 2012 r.,
2. Pismo klubu MKS POGOŃ Siedlce z dnia 29 listopada 2012 r.

 

Do wiadomości:

Klub MKS POGOŃ Siedlce,
Klub UKS Komorów,
Klub MKS MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI

Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny
Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego

Maciej Pietrzykowski






