Podsumowanie XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017
Sportowy Turniej Miast i Gmin (STMiG), największa impreza sportu masowego w Polsce, datuje
swój początek w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jako polska wersja Światowego Dnia
Sportu – Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For
International Sport for All) w ostatnią środę maja. Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich
(KFSdW), będąca członkiem TAFISA, od lat współpracuje z tą organizacją w zakresie wymiany
pomysłów i doświadczeń.
Inicjatorem i organizatorem pierwszych edycji Turnieju w Polsce był Zarząd Główny TKKF, a od
ponad dwudziestu lat organizatorem STMiG jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich.
W 2009 roku KFSdW, jako organizator Turnieju, przedłużyła w uzgodnieniu z TAFISA czas trwania
imprezy do tygodnia – od 26 maja (Dzień Matki) do 1 czerwca (Dzień Dziecka).
Odtąd kolejne edycje Sportowego Turnieju Miast i Gmin były rozgrywane w ramach dorocznych
tygodniowych imprez organizowanych przez KFSdW, przy finansowym wsparciu ze strony
Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), pod nazwą „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”.
XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2017
Mottem przewodnim XXIII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, rozegranej w ubiegłym roku
w ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, było hasło ”Pamiętajmy o seniorach”.
Istotnym celem było wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportoworekreacyjnych całych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem osób należących do grupy wiekowej
50+.
Ubiegłoroczna edycja Turnieju została ogłoszona z opóźnieniem, ponieważ wniosek o dofinansowanie zadania złożony przez KFSdW do MSiT w pierwszym terminie nie został uwzględniony – nie
została bowiem zaakceptowana forma przeznaczenia kwot nagród na zakup sprzętu sportowego
(jak to było w ubiegłych edycjach). Zaproponowaliśmy więc uhonorowanie laureatów Turnieju
organizacją pikników sportowo-rekreacyjnych dedykowanych osobom należącym do grupy wiekowej
50+. Zmodyfikowany wniosek został przez MSiT zaakceptowany w końcu kwietnia.
KFSdW powołała Centralną Komisję Turniejową oraz Komisje Wojewódzkie, podpisując z wybranymi organizacjami – stowarzyszeniami działającymi na terenie poszczególnych województw
porozumienia o współpracy przy realizacji STMiG 2017. Do gmin rozesłano na początku maja
zaproszenia do udziału w Turnieju a na stronie internetowej zamieszczono informacje, regulamin
i formularze.
Między innymi zostały podpisane porozumienia o współpracy z Świętokrzyskim Związkiem TKKF
z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez I Wiceprezesa Zarządu inż. Stefana Czaplarskiego,
z Warmińsko-Mazurskim Związkiem TKKF z siedzibą w Olsztynie, reprezentowanym przez Prezesa
Zarządu Tomasza Zielińskiego oraz z Zachodniopomorskim Związkiem TKKF z siedzibą w Szczecinie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Szyszlaka.
Mieliśmy nadzieję, że mimo opóźnień uda się wspólnie z deklarującymi współpracę
dotychczasowymi partnerami bezproblemowo i pomyślnie zorganizować kolejną edycję Turnieju.
Niestety nieoczekiwanie spotkaliśmy się z próbą zawłaszczenia Turnieju przez stowarzyszenie
o nazwie „Makroregionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” (MTKKF).
Makroregionalne Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest stowarzyszeniem założonym
przez działaczy sportu powszechnego z różnych województw, zarejestrowanym w KRS pod
koniec stycznia 2016 r.
Stowarzyszenie ma w nazwie „TKKF”, jednakże nie będąc związkiem stowarzyszeń nie jest
członkiem ogólnopolskiej struktury TKKF zarządzanej przez Zarząd Główny TKKF.

Na stronie internetowej MTKKF w zakładce „Nasi Partnerzy” przez długi czas pozostawało
umieszczone w sposób nieuprawniony logo Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich – między
stowarzyszeniami nie było i nie ma żadnej współpracy, co więcej, nie były prowadzone żadne
rozmowy intencyjne w tym zakresie. Na liście partnerów MTKKF widnieje również logo
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ministerstwo partnerem stowarzyszenia (sic!).
Podany na stronie internetowej, usytuowany w atrakcyjnym miejscu Warszawy, adres siedziby
stowarzyszenia (pl. Piłsudskiego, budynek Metropolitan) jest jedynie adresem korespondencyjnym. Co więcej, wysłana pod ten adres przesyłka polecona (za potwierdzeniem odbioru),
z prośbą o usunięcie logo KFSdW ze strony internetowej MTKKF, została przez pocztę zwrócona
nadawcy. Próba kontaktu mailowego z adresem podanym w KRS i na stronie internetowej
(biuro@makroregionalne.tkkf.eu) zakończyła się komunikatem, że domena nie istnieje.
Według wpisu do KRS (po aktualizacji z dnia 12.02.2018 r.) adresem siedziby stowarzyszenia
MTKKF jest kielecki adres Świętokrzyskiego Związku TKKF, a z wymienionych wyżej osób Pan
Stefan Czaplarski pełni w MTKKF funkcję Prezesa, Pan Tomasz Zieliński jest Wiceprezesem,
a Pan Krzysztof Szyszlak Sekretarzem Zarządu.
MTKKF rozesłało do gmin w całym kraju pismo z zaproszeniem i prośbą o zorganizowanie
w terminie od 26 maja do 16 czerwca 2017 roku XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin,
przedstawiając się jako główny organizator imprezy. Ten trzytygodniowy okres został dalej w treści
pisma nazwany Tygodniem Sportu. Pismo podpisał „ze sportowym pozdrowieniem” Tomasz Zieliński
w imieniu „Centralnej Komisji MTKKF”.
W prasie sportowej („Przegląd Sportowy”) pojawił się anons informujący, że od 26 maja do
16 czerwca MTKKF organizuje Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin „STMIG 2017”.
W treści anonsu wspomniano, że wsparcia udzielą działacze Zachodniopomorskiego Związku TKKF
oraz przedstawiciele innych województw – wymieniona została m.in. osoba Tomasza Zielińskiego,
a podpisany pod anonsem Stefan Czaplarski zachęcał do udziału w imprezie nazywając ją
największą imprezą sportu powszechnego w naszym kraju.
MTKKF, obwołując się organizatorem XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin, zamieściło na swojej
stronie internetowej baner „Makroregionalnego Sportowego Turnieju Miast i Gmin” z dopiskiem, że
jest to „największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Tygodnia Sportu dla
Wszystkich”. Na stronie znalazły się do pobrania – regulamin oraz formularz zgłoszenia
uczestnictwa i formularz sprawozdania z przebiegu turnieju.
Regulamin to okrojony regulamin edycji STMiG zorganizowanej w 2016 roku przez KFSdW.
M.in. ograniczono kryteria klasyfikacji do jednego kryterium – o kolejności decydował tylko
procentowy stosunek liczby startujących w imprezach turniejowych do liczby mieszkańców gminy.
Formularze zgłoszenia i sprawozdania były kopiami formularzy sporządzonych przez KFSdW dla
STMiG 2016, z których zostało usunięte logo Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz logo Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich, a w ich miejsce niedbale wklejono logo MTKKF (w formularzu
zgłoszenia zmieniono kolorystykę). Początkowo, na formularzach widniała nazwa „XXIII
SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN”, a później nazwa ta została zmieniona na
„MMAKROREGIONALNY SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN” (literówka oryginalna).
Takie zabiegi są nie tylko naganne etycznie, ale również naruszają prawo z uwagi na to, że znak
słowno-graficzny składający się z logo KFSdW i nazwy imprezy został przez KFSdW prawnie
zastrzeżony.
Trudno przecenić rozmiar zamieszania i dezorientacji w gminach, szczególnie tych biorących od lat
udział w kolejnych edycjach STMiG, spowodowane organizacją konkurencyjnej ogólnopolskiej
imprezy pod tą samą nazwą i w tym samym (przedłużonym do trzech tygodni) czasie.
Obsługa STMiG przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich jest od kilku lat wspomagana przez
dedykowane oprogramowanie umożliwiające w szczególności rejestrowanie spływających drogą
elektroniczną zgłoszeń i sprawozdań, automatyczną kontrolę poprawności ich wypełnienia oraz
sporządzanie generalnej klasyfikacji turniejowej, zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie
Turnieju.
W 2017 roku w wyniku zamieszania organizacyjnego spowodowanego przez MTKKF, do KFSdW
napływały dane na różnych formularzach utrudniając automatyczną rejestrację i kontrolę zgłoszeń
i sprawozdań z przebiegu imprez.

Weryfikacja sprawozdań z przebiegu Turnieju
Jak w latach ubiegłych, dla uzyskania właściwej oceny wyników współzawodnictwa, Centralna
Komisja Turniejowa (czteroosobowa) powołana przez KFSdW dokonała oceny i weryfikacji
wszystkich otrzymanych sprawozdań według ujednoliconych kryteriów, wynikających z zapisów
Regulaminu Turnieju oraz wyrywkowo skontrolowała spełnienie przez miasta/gminy wymagań
regulaminowych w zakresie publikacji w Internecie kalendarzy planowanych imprez oraz
sprawozdań z ich przeprowadzenia.
Celem działań weryfikacyjnych i kontrolnych jest umożliwienie dokonania sprawiedliwej oceny
wyników zmagań turniejowych, by móc uczynić zadość regułom „fair play” we współzawodnictwie.
Rola centralnej komisji MTKKF (czternastoosobowej) z Panem Tomaszem Zielińskim jako
przewodniczącym sprowadziła się do sporządzenia tabelki zawierającej liczby startujących i liczby
mieszkańców, posortowanej w sześciu grupach według jednego, wspomnianego wyżej kryterium.
Komisje wojewódzkie wskazane na stronie internetowej i w pismach do gmin, to adresy mailowe na
popularnym serwerze pocztowym.
Z porównania wyników obu klasyfikacji wynika, że w sprawozdaniach, które powinny zostać
ocenione i zweryfikowane (pod kątem zgodności z zapisami regulaminu) przez komisje powołane
przez MTKKF, nie zostały poddane w wątpliwość ewidentnie zawyżone liczby uczestników (poprzez
uznawanie widzów jako osoby „aktywnie uczestniczące w imprezie”, czy też przez zsumowywanie
liczb startujących w poszczególnych konkurencjach tej samej imprezy). Nie zweryfikowano również
zorganizowanych przez gminy imprez pod względem ich sportowego charakteru. Wypada też
wspomnieć o gminie z województwa zachodniopomorskiego sklasyfikowanej przez komisje MTKKF,
która została przez Centralną Komisję KFSdW zdyskwalifikowana, ponieważ złożyła sprawozdanie
sprzed dwóch lat dokonując operacji „kopiuj-wklej” z formularza sprawozdania STMiG 2015 do
formularza sprawozdania STMiG 2017.
Wyniki Turnieju
W XXIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2017 rozgrywanym w ramach IX Europejskiego Tygodnia
Sportu dla Wszystkich zorganizowanym przez KFSdW sklasyfikowano 247 miast i gmin, które
zorganizowały imprezy turniejowe, w których wzięło udział ponad 700 tys. osób.
MTKKF podaje, że w imprezie zorganizowanej przez to stowarzyszenie zostało sklasyfikowanych
451 gmin.
Różnica w liczbach sklasyfikowanych gmin wynika między innymi stąd, że:
MTKKF kierowało do gmin sugestie, aby nie przysyłały zgłoszeń do KFSdW,
po tym jak KFSdW nie zamieściła (celowo) w opublikowanej klasyfikacji Turnieju informacji
o liczbach startujących, MTKKF kierowało prośby o nadesłanie sprawozdań do gmin, których
sprawozdania nie były przysłane do MTKKF.
stowarzyszenie Warmińsko-Mazurski Związek TKKF z Prezesem Tomaszem Zielińskim, które
miało współpracować z KFSdW pełniąc rolę Komisji Wojewódzkich w pięciu województwach,
okazało się nomen omen „piątą kolumną” – z województw objętych tą „współpracą” do KFSdW
trafiły sprawozdania z 45 gmin, podczas gdy w klasyfikacji MTKKF znalazło się 188 gmin!
Nagrody
W tym roku poza pucharami i dyplomami nagrodami w STMiG 2017 organizowanym przez KFSdW
były, jak już wspomniano powyżej, pikniki sportowo-rekreacyjne dedykowane osobom należącym do
grupy wiekowej 50+, organizowane w ramach promocji hasła „Pamiętajmy o seniorach”.
Ograniczenie w stosunku do lat ubiegłych liczby nagród wynika z wysokości uzyskanego przez
KFSdW dofinansowania.
W regulaminie turnieju organizowanego przez MTKKF podano, że nagrodami w turnieju będzie
dofinansowanie kolonii sportowo-rekreacyjnych (noclegów i wyżywienia) realizowanych w ośrodkach
wskazanych przez centralną komisję. Przewidziano w sumie 100 nagród na łączną kwotę 414 tys.
złotych.
Ponieważ informacja o turnieju nie zawiera informacji o dotacjach ani sponsorach, nasuwa się
pytanie o sposób sfinansowania tej znaczącej kwoty nagród. Organizatorzy wpadli na pomysł, który
można nazwać „auto-sponsoringiem”, bo nagrodzona gmina aby skonsumować nagrodę np. 3 tys.
zł. musiałaby ponieść koszty na rzecz „ośrodka wskazanego przez centralną komisję” w wysokości
od ponad 20 tys. do 40 tys. zł (w zależności od długości turnusu i liczby uczestników).

Podsumowanie
Podsumowanie XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2017 rozgrywanego w ramach IX
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich zorganizowanego przez Krajową Federację Sportu
dla Wszystkich odbyło się 14 listopada 2017 r. w Warszawie.
Podsumowanie imprezy pod nazwą Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin odbyło się
w grudniu 2017 r. w Międzyzdrojach. Rokrocznie Zachodniopomorski Związek TKKF organizuje
wojewódzkie podsumowania Turnieju, tym razem jednak podsumowanie to nazwano ogólnopolskim,
a część oficjalna odbywała się na tle slajdu z nagłówkiem: XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin –
– IX Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Również i przy tej okazji nie pojawiła się informacja
o sponsorach, natomiast widniało logo Ministerstwa Sportu i Turystyki, choć MTKKF nie uzyskało
ministerialnego dofinansowania imprezy.
Podczas podsumowania ponownie podkreślano, że makroregionalny turniej okazał się największą
ogólnopolską imprezą sportu powszechnego, nie zauważając faktu, że w poprzednich edycjach
STMiG zorganizowanych przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich sklasyfikowano w 2015
roku 523 gminy, a w 2016 roku 731 gmin.
Podziękowania
Centralna Komisja Turniejowa, Zarząd i pracownicy KFSdW tradycyjnie i niezmiennie serdecznie
wyrażają podziękowanie władzom samorządowym i wszystkim mieszkańcom miast i gmin
uczestniczącym w STMiG 2017. Szczególnie słowa uznania kierujemy pod adresem bezpośrednich
organizatorów imprez: działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej, pracowników samorządowych,
dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, trenerów, prezesów klubów sportowych, wolontariuszy.
Bez ich zaangażowania, pracy i lojalności wobec naszej wspólnej turniejowej tradycji, osiągnięcie
w zaistniałej złożonej i niepomyślnej sytuacji tego, jak uważamy niezłego, wyniku nie byłoby
możliwe.
Szczególne podziękowania kierujemy do Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
z jego Prezesem Panem Leszkiem Tytko oraz do Małopolskiej Komisji Wojewódzkiej z jej
Przewodniczącą Panią Prezes Zofią Czupryna za niezmienne przez lata zaangażowanie
i profesjonalizm oraz dowody lojalności szczególnie podczas współorganizowania STMiG 2017.
Dla porządku wypada stwierdzić, że Świętokrzyski Związek TKKF oraz Zachodniopomorski Związek
TKKF pomimo czynnego udziału ich działaczy i pracowników w procederze zawłaszczania imprezy
oraz jej tradycji, wypełniły jako Komisje Wojewódzkie zobowiązania zawarte w porozumieniach
o współpracy z KFSdW przy organizacji STMiG 2017.
STMiG 2018 – Zaproszenie
Zapraszamy do współpracy i udziału w XXIV edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2018, która
odbędzie się w tradycyjnym terminie w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, na
którą Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, jak w latach ubiegłych, uzyskała dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Makroregionalne TKKF komunikuje na swojej stronie internetowej, że zamierza również w tym
roku zorganizować w tym samym czasie turniej o charakterze ogólnopolskim, pod nazwą
„II Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin”. Wierzymy, że odstąpi od tego zamiaru,
szczególnie że i tym razem Ministerstwo Sportu i Turystyki nie uznało za właściwe przyznać
dofinansowanie tego zadania.
Ostatnio stowarzyszenie w zapisach na swojej stronie internetowej i w plikach związanych
z turniejem nie może się zdecydować, czy jest Makroregionalnym Towarzystwem Krzewienia
Kultury Fizycznej, czy Makroregionalnym Towarzystwem Kultury Fizycznej oraz czy organizuje
II Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin, czy II Makroregionalny Turniej Miast i Gmin.
Mamy nadzieję, że wszystkie osoby i organizacje będące autorami i wykonawcami ubiegłorocznych
nieetycznych i niesportowych poczynań, zreflektują się i przestaną szkodzić wizerunkowi społeczności skupiającej się wokół działań na rzecz sportu powszechnego.

Ze sportowym pozdrowieniem
Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich

