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1. Cel i kierownictwo 

 

1.1.  Celem rozgrywek jest: 

1.1.1.  Wyłonienie mistrza II ligi, który będzie grał dwumecz o wejście do I ligi z mistrzem 

grupy łódzko – świętokrzyskiej. 

1.1.2.  Popularyzacja tenisa stołowego oraz dbanie o stały wzrost poziomu sportowego 

poprzez realizację tej formy rozgrywek. 

1.1.3.  Integracja i rozwijanie sportowej rywalizacji pomiędzy zawodnikami i klubami 

sportowymi województwa małopolskiego i podkarpackiego. 

1.2.  Rozgrywki organizuje oraz nadzoruje ich przebieg Podkarpacki Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego zwany dalej „POZTS” Adres siedziby: ul. Pułaskiego 13A, 35-011 

Rzeszów. Dane Kontaktowe: telefon : 882 109 470, adres poczty elektronicznej: 

podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl 

 

2. Miejsce i termin 

 

2.1.  Poszczególne mecze rozgrywane są u drużyn wymienionych w terminarzu rozgrywek na 

pierwszym miejscu, zwanych gospodarzami.  

2.2.  Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A. 

2.3.  Termin rozgrywania meczów określa terminarz. 
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3. Uczestnictwo 

 

3.1.  W rozgrywkach sezonu 2017/2018 mają prawo wziąć wszystkie zgłoszone drużyny 

rywalizując w jednej grupie.  

3.2.  Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest: 

3.2.1.  Spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu, Regulaminów Polskiego Związku 

Tenisa Stołowego („PZTS”) i POZTS.  

3.2.2.  Potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach.  

3.2.3.  Podanie imiennych składów drużyny do rozgrywek.  

3.3.  W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu przed rozpoczęciem rozgrywek 

klub zgłasza składy imienne tych zespołów.  Zawodnik zgłoszony do składu w jednym 

zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu w ciągu całego sezonu 

ligowego. 

3.4.  Zawodnik traci prawo gry w II lidze po rozegraniu w klasie wyższej w ciągu sezonu 

ligowego 3 meczów z wyjątkiem: 

3.4.1.  7 meczów w Ekstraklasie/I lidze w przypadku kategorii wiekowej  

juniora i młodszej (urodzeni w roku 2000 i młodsi). 

3.5.  Zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć 

w dwóch lub więcej meczach ligowych w różnych szczeblach rozgrywek ligowych. 

3.6.  Zasady gry zawodników zagranicznych określa Regulamin rozgrywek PZTS na sezon 

2017/2018 . 

3.7.  Badania lekarskie :  

3.7.1.  Zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej muszą posiadać aktualne 

orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce / 

karcie zdrowia. (badania przeprowadza lekarz - specjalista medycyny sportowej lub 

lekarz mający stosowne uprawnienia). 

3.7.2.  Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodnika powyżej 23 lat 

(z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialność.  

3.7.3.  Do obowiązków sędziego głównego należy sprawdzenie prawidłowości badań 

lekarskich.  
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4. Awanse 

4.1.  Pierwsza drużyna z II ligi walczy o awans do I ligi w dwumeczu z mistrzem II ligi 

łódzko - świętokrzyskiej. 

4.2.  W przypadku rezygnacji z udziału w barażu mistrza II ligi, prawo startu w tym barażu 

przysługuje kolejnym drużynom II ligi (wg kolejności miejsc zajętych na koniec 

sezonu 2017 / 2018). 

 

5. Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek 

5.1.  Numery dla każdej drużyny do klucza gier w terminarzu będą ustalane na podstawie 

końcowej klasyfikacji drużyn za sezon 2016/2017 (system wg „siły gry”). Spadkowiczom 

z I ligi przydzielane są najwyższe numery, natomiast dla beniaminków II ligi będą 

przydzielone najniższe numery drogą losowania. 

5.1.1.  Numery te będą obowiązywały w terminarzu pierwszej rundy. 

5.2.  W drugiej rundzie numery poszczególnych drużyn muszą być zgodne z pozycją zajętą 

w I rundzie. 

5.3. Gospodarzami spotkań są drużyny, które w pierwszej rundzie grały na wyjazdach. 

 

6. Sposób przeprowadzenia rozgrywek  

 

6.1.  Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodniczek z możliwością gry 

zawodnika rezerwowego po pierwszej serii gier pojedynczych. Zawodnik rezerwowy 

musi brać udział w prezentacji. 

6.2.  Mecz składa się z 10 gier, rozgrywanych na 2 stołach w następującej kolejności: 

 

Stół 1 

 

Stół 2 

1. Gra pojedyncza A - X 2. Gra pojedyncza C - W 

 

3. Gra pojedyncza B -Y 4. Gra pojedyncza D - Z 

 

5. Gra podwójna I 6. Gra podwójna II 

 

7. Gra pojedyncza A - Y 8. Gra pojedyncza C - Z 

 

9. Gra pojedyncza B - X 10. Gra pojedyncza D - W 
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6.3.  Rozstawienie według  indywidualnego rankingu klubowego nie obowiązuje – ustawienie 

jest dowolne. 

 

7. Sprawy Finansowe  

 

7.1.  Koszty udziału drużyn w rozgrywkach ponoszą kluby. 

7.2.  Wpisowe do rozgrywek: 0 zł.   

7.3.  Kary za żółte kartki: 

- pierwsza 50 zł, druga 100 zł, trzecia i kolejne 150 zł; 

- co trzecia żółta kartka w meczu ligowym powoduje karę dodatkową w postaci 

odsunięcia od jednego kolejnego meczu w lidze. 

7.4.  Kary za czerwone kartki – 150 zł: 

- po każdej czerwonej kartce w meczu ligowym zawodnik otrzymuje karę dodatkową 

odsunięcia od jednego kolejnego meczu w lidze; 

- czerwona kartka otrzymana na ławce rezerwowych – 50 zł (nie powoduje odsunięcie od 

meczu). 

7.5.  Kary finansowe za pierwszy / drugi / trzeci mecz ligowy zweryfikowany jako walkower: 

200 zł / 300 zł / 400 zł. 

7.6.  W przypadku, gdy mecz został zweryfikowany jako walkower w następstwie naruszenia 

Regulaminu, w inny sposób niż nieprzybycie na zawody, kara jest o połowę mniejsza. 

Niniejsze postanowienie nie dotyczy weryfikacji w przypadku niezgodnego z rankingiem 

ustawienia zawodników, kiedy to nie stosuje się kar regulaminowych. 

7.7.  Złożenie odwołania nie powoduje wstrzymania biegu sprawy w określonych wyżej 

terminach. 

 

8. Odwołania  

 

8.1.  Odwołanie, aby było rozpatrywane, musi być złożone w formie elektronicznej nie 

później niż 48 godziny po zaistnieniu zdarzenia. 

8.2.  Od decyzji prowadzącego przysługuje odwołanie do Komisji złożonej z przedstawicieli 

KOZTS i POZTS w I instancji w czasie siedmiu dni kalendarzowych od wydania decyzji 
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przez prowadzącego, następnie Wydziału Rozgrywek PZTS w II instancji w czasie 

siedmiu dni kalendarzowych od wydania decyzji przez Komisję. 

8.3.  Kaucja protestowa wynosi 200 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi, jeżeli odwołanie 

zostanie odrzucone. Aby odwołanie mogło być rozpatrzone, musi zostać wpłacona 

kaucja. 

 

9. Weryfikacja 

 

9.1.  Weryfikacja należy do prowadzącego rozgrywki. 

9.2.  Powodem weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść gospodarza może być 

również powtarzający się brak wprowadzania informacji do systemu ligowego. 

9.3.  Za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w meczu weryfikuje się 

walkowerem: 

- w grze podwójnej – tylko gry podwójne, 

- w grach pojedynczych – cały mecz. 

 

10. Sprawy Sędziowskie 

  

10.1.  Sędziów meczu II ligi wyznacza gospodarz meczu, spośród sędziów posiadających 

uprawnienia i zweryfikowanych przez odpowiednią Komisję Sędziowską (KOZTS) lub 

Kolegium Sędziów POZTS.  

10.2.  Koszty delegacji sędziów pokrywa gospodarz meczu. 

 

 

 

 

11. Sprawy Porządkowe  

 

11.1.  Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek rozgrywać wszystkie 

mecze piłkami plastikowymi.  

11.1.1.  Drużyny zobowiązane są do wpisania w ankiecie klubowej nazwy wybranych 

przez siebie plastikowych piłek, którymi będą rozgrywać swoje mecze. 
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11.2.  Ustala się godzinę rozpoczęcia meczów od 10:00 do 18:00 w soboty, od 11:00 do 16:00 

w niedziele i święta a od 17:00 do 18:00 w dni robocze, biorąc pod uwagę możliwość 

dogodnego dojazdu gości. Inna godzina rozegrania meczu musi zostać zaakceptowana 

przez prowadzącego rozgrywki oraz drużynę przeciwną. 

11.3.  Brak przy sobie licencji zawodniczej i dokumentu ze zdjęciem pozwalającego 

stwierdzić tożsamość zawodnika, może stanowić podstawę do niedopuszczenia 

zawodnika do gry. Sędzia zobowiązany jest odnotować w protokole brak posiadania 

licencji zawodnika. 

11.4.  Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn. 

11.5.  Warunki gry: sala, w której odbywają się zawody winna posiadać wymiary 

i oświetlenie zgodne z przepisami i temperaturę minimum 15° C. Jeżeli temperatura nie 

przekracza 18° C sędzia winien zezwolić na grę w dresach sportowych. Obiekt, w którym 

odbywają się zawody musi być otwarty minimum 60 minut przed ustaloną godziną 

meczu, celem umożliwienia rozgrzewki. 

11.6.  Przełożenie meczu: 

11.6.1.  Powołanie do kadry reprezentacji Polski, kadry wojewódzkiej albo udział w Grand 

Prix Polski, Grand Prix Polski Weteranów („GPW” – z ograniczeniem do udziału 

w trzech GPW w ciągu sezonu) albo oficjalnych Mistrzostwach Polski, Europy bądź 

Świata zawodnika drużyny w terminie meczu ligowego bądź też sytuacja wyjątkowa 

może być podstawą do przełożenia meczu „z urzędu”. W takim wypadku 

zainteresowana drużyna składa wniosek do prowadzącego rozgrywki, podając imienną 

listę zawodników albo opisując sytuację, a nowy termin meczu wyznaczy prowadzący 

rozgrywki. 

11.6.2.  W szczególnych przypadkach mecz może być przełożony za zgodą obu drużyn 

i prowadzącego, jednak na termin nie przekraczający daty ostatniej kolejki I i II rundy.   

11.6.3.  Przełożenie meczu bez uzyskania zgody prowadzącego rozgrywki może 

skutkować weryfikacją meczu jako walkower na niekorzyść gospodarzy. 

11.7.  Osoba wprowadzająca wyniki danej drużyny jest zobowiązana, po meczu rozgrywanym 

w roli gospodarza, do wprowadzenia szczegółowych wyników meczu w systemie 

ligowym, nie później niż w dniu rozegrania meczu. W przypadku nieprzewidzianych 

trudności technicznych (np. awaria dostępu do internetu) wyniki muszą być przekazane 

telefonicznie do prowadzącego rozgrywki. 
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12. Postanowienia Końcowe  

 

12.1.  W rozgrywkach obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego 

(ITTF) oraz regulaminy PZTS i POZTS. 

12.2.  W sprawach nieomówionych w regulaminach stosuje się prawo zwyczajowe. 

12.3.  POZTS zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu. 

 

 

Prezes POZTS w Rzeszowie    

               

 

 

 


