
                                      Wniosek z dnia 12.11.2022 

From: Jakub Pytlowany 
Sent: Saturday, November 12, 2022 2:55:51 PM 
To: komisjatechniczna@polskisquash.pl <komisjatechniczna@polskisquash.pl> 

Subject: Wniosek 

Szanowna Komisjo, 
W imieniu, moim, Kapitana drużyny oraz całej drużyny Streamsoft Squash4you powered by 
MMsport.pl zwracam się z wnioskiem do Szanownej Komisji Technicznej o zmianę statusu regionu 
małopolskiego w rozgrywkach Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2022/23. 

Jesteśmy przekonani, iż nasz region powinien znajdować się na liście regionów A, z których to dwie 
drużyny bezpośrednio kwalifikują się do Drużynowych Mistrzostw Polski. 

Po pierwsze, w naszym regionie gra drużyna, która w sezonie 2021/2022 zdobyła Drużynowe 
mistrzostwo polski. W wielu sportach takie rozwiązanie zostało przyjęte i jest ono jak najbardziej 
sensowne. Co więcej, nasz region zwiększył swoją liczbę drużyn biorących udział w rozgrywkach o 
100%. Jest to wynik imponujący i tym bardziej zachęcający i skłaniający do przyjęcia rozwiązania, 
które nagrodziłoby małopolski region. Dodatkowo, wśród nowo powstałych drużyn znajduje się 
ekipa z Atras Squash Club. Na ten moment, w małopolskim regionie gra 25% wszystkich zawodników 
znajdujących się w top 20 polskiego rankingu squasha. To właśnie w małopolskich drużynach grają: 
dwukrotny Mistrz Polski, mistrz Polski 2018, V-ce mistrz Polski 2021. Jeszcze lepiej wyglądają 
statystyki, jeśli weźmiemy pod uwagę, fakt, iż to właśnie tutaj gra 50% członków ścisłej kadry 
narodowej, 50% zawodników, którzy zajęli miejsca od pierwszego do ósmego na Indywidualnych 
Mistzostwach Polski.  

Szanowna Komisjo, naszym zdaniem, liczy się jakość drużyn, a nie ilość. Nasz region, historycznie, 
zawsze był bardzo mocnym regionem. To u nas, DMP odbywało się najwięcej razy i to właśnie 
Kraków pokazał, jak należy tę imprezę organizować. To z tego regionu, od lat wywodziły się czołowe 
polskie drużyny, które zdobywały medale, a także tytuły mistrzowskie. Na ten moment mamy aż 
dwóch poważnych pretendentów do miejsc top 4 na DMP 2023 właśnie w Krakowie.  

Mamy świadomość, że ostatnimi czasy mało drużyn z tych okolic brało udział w rozgrywkach Polskiej 
Ligi Squasha i chociaż to nie ilość stanowi o jakości, to warto wziąć pod uwagę rozwój tego regionu, 
który dzieje się na naszych oczach. Liczba składów w Małopolsce nie odbiega od liczby drużyn na 
Mazowszu czy w Wielkopolsce, więc ponownie, choć naszą dominującą stroną jest jakość, to liczbą 
wcale nie odstajemy. W przeciwieństwie do regionu dolnośląskiego, który liczbą imponuje, lecz 
jakością odstaje w sposób wyraźny. 

Podsumowując. Szanowna Komisjo Techniczna, wierzymy, iż o sile regionu stanowi jakość jego 
drużyn, nie tylko w danym sezonie, ale również na przestrzeni lat. Małopolska, to region z traducjami 
związanymi z rozgrywkami Drużynowych Mistrzostw Polski, to miejsce, z którego wywodzi się 
aktualny drużynowy Mistrz Polski i druga najbardziej utytułowana drużyna w historii polskiego 
squasha. Region małopolski jest niezaprzeczalnie prezentuje niesamowitą jakość, a rywalizacja nie 
tylko będzie zaciekła, ale również będzie obfitować w zacięte mecze, których poziom, to klasa 
ogólnokrajowa. Z tego powodu wnioskujemy o udzielenie statusu regionu A, regionowi 
małopolskiemu.  

Z poważaniem, 

Jakub Pytlowany 


