
UCHWAŁA nr 2015051301 ZARZĄDU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA GO 

z dnia 2015-05-13 

 
w sprawie stanu punktów reprezentacyjnych po LMP2014 

 
 
 
Ze względu na brak oficjalnego regulaminu regulującego zasady wyłaniania reprezentatów na 
turniej Korean Prime Minister Cup, a także decyzje podjęte przez poprzedni Zarząd w 
sprawie wyłonienia reprezentantów na WAGC i KPMC, wynikła potrzeba jednorazowej 
interpretacji ilości punktów reprezentacyjnych Marcina Majki na okres po LMP2014. 
 
Ze względu na udział Marcina Majki w KPMC2014 , zgodnie z ustalonym przez Zarząd 1

kadencji 2012-2014 kierunkiem zmian w systemie wyłaniania reprezentantów , powinien 2

mieć on odjęte 100% uzyskanych dotychczas punktów. Ponieważ jednak brakuje 
odpowiedniej zmiany w regulaminie MP (który określa sposób obliczania punktów 
reprezentacyjnych), decyzja taka nie ma podstaw formalnych. Tym samym jednak powzięta 
w 2014 decyzja o wyłonieniu Marcina Majki jako reprezentanta na KPMC2013 musiałaby 
zostać uznana za równie nieprawomocną. 
 
Przyjmując jako zasadę ciągłość informacyjno-decyzyjną Stowarzyszenia oraz uznając 
intencje i kierunek wprowadzonych w poprzedniej kadencji Zarządu zmian, Zarząd PSG 
postanowił uregulować tę kwestię na drodze głosowania. 
 
Za odjęciem Marcinowi Majce 100% posiadanych po LMP2013 punktów reprezentacyjnych 
głosowali: 

- Marek Gutkowski 
- Diana Błaszczyk 

Przeciw głosował Krzysztof Giedrojć, argumentując, że ewentualna redukcja punktów 
powinna wynosić maksymalnie 50% ze względu na brak stosownej uchwały poprzedniego 
Zarządu. 
 
 
 
 

1 Zgodnie z uchwałą z dnia 30.04.2014r, Marcin Majka został reprezentantem Polski na 
KPMC2014. Uchwała ta jednak miała charakter jednorazowej decyzji, ponieważ nie 
wprowadzała wymaganych zmian w systemie punktów reprezentacyjnych oraz regulaminie 
MP. 
 
2 Z protokołu Nadzwyczajnego WZC w 2013r. wynika, że ówczesny Zarząd chciał dokonać 
zmiany systemu kwalifikacji do rozgrywek mistrzowskich w taki sposób, aby o wyborze 
reprezentanta na zarówno WAGC jak i KPMC decydowały te same punkty kwalifikacyjne, 
które do tej pory decydowały o wyborze reprezentanta na WAGC (dając możliwość wyboru 
preferowanego turnieju osobie posiadającej największą ilość punktów). Ówczesny Zarząd 
zobowiązał się do przeprowadzenia odpowiednich zmian formalnych.  



W wyniku głosowania stan punktów reprezentacyjnych na okres po LMP2014 wygląda 
następująco: 
 
Surma Mateusz: 8 

Sebastian Pawlaczyk: 6 

Koichiro Habu: 6 

Kamil Chwedyna: 4 

Majus Misiak: 2 

Stanisław Frejlak: 1 

Krzysztof Giedrojć: 0 

 

Jednocześnie Zarząd PSG zobowiązuje się do sformalizowania postanowień poprzedniego 

Zarządu poprzez dokonanie stosownych zmian w regulaminie MP oraz systemie punktów 

kwalifikacyjnych na turnieje mistrzowskie (WAGC, KPMC). 

 

 


