PODKARPACKI OKRĘGOWY
ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470
e-mail: podkarpacki@pzts.pl, ligi@pozts.pl

REGULAMIN ROZGRYWEK
II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIE I MAŁOPOLSKIE
W SEZONIE 2022/2023

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. Adres poczty elektronicznej: ligi@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.

3. Uczestnictwo

3.1. W rozgrywkach sezonu 2022/2023 ma prawo wziąć udział 12 drużyn rywalizujących
w jednej grupie.
3.2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest:
3.2.1. Spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu, Regulaminu Polskiego Związku
Tenisa Stołowego („PZTS”) oraz terminowe uiszczenie wszystkich regulaminowych
składek, opłat i kar.
3.2.2. Potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach. Wpłata wpisowego i podanie
danych osoby odpowiedzialnej za wprowadzanie wyników do internetowego
systemu ligowego POZTS do dnia 25 sierpnia 2022 r.
3.2.3. Posiadanie licencji zawodniczych nadanych przez PZTS do dnia 31.10.2022 r.
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 po rozegraniu w klasie wyższej w ciągu sezonu ligowego
3 meczów (według faktycznej daty rozegrania meczu) z wyjątkiem:
3.4.1. 7 meczów w Superlidze/Ekstraklasie/I lidze w przypadku kategorii wiekowej
juniora i młodszej (urodzeni w roku 2004 i młodsi).
3.5. Zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć
w dwóch lub więcej meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych.
(weryfikacji podlega mecz później rozegrany, zakaz dotyczy podstawowego terminu
kolejki) z wyjątkiem zawodniczki albo zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie
lub Kartę Polaka w kategorii wiekowej juniora i młodszych – który może występować
2L, 1L, EK lub SM w jednym terminie.
3.6. W drużynie uczestniczącej w meczu 2 ligi może wystąpić jedna zawodniczka lub jeden
zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.
3.7. Badania lekarskie :
3.7.1. Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat włącznie uczestniczący w zajęciach szkolenia
sportowego oraz w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS muszą
bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego orzeczenie o zdolności
do uprawiania tenisa stołowego w formie: oryginału papierowego, oryginału
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cyfrowego, poświadczania w książeczce albo karcie zdrowia zawodnika, zdjęcia albo
skanu dokumentu.
3.7.2. Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika
powyżej 23 lat lub zgłoszenie ich do zawodów jest równoznaczne ze złożeniem przez
zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia o udziale w rozgrywkach na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
3.7.3. Do obowiązków sędziego głównego należy sprawdzenie prawidłowości badań
lekarskich.
3.8. Wypożyczenia
3.8.1. Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej młodzieżowca lub młodszej
może zostać wypożyczony na jeden sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego
klubu (klub wypożyczający).
3.8.2. Wypożyczony zawodniczka albo zawodnik ma prawo gry w II lidze wyłącznie
w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w rozgrywkach
indywidualnych, reprezentując pierwotny klub.
3.8.3. W meczu ligowym może wystąpić tylko jedna wypożyczona osoba. Licencję
okresową dla zawodniczki albo zawodnika wykupuje pierwotny klub zawodnika.

4. Awanse i Spadki

4.1. Pierwsza drużyna z II ligi walczy o awans do I ligi w dwumeczu z mistrzem II ligi
łódzko -świętokrzyskiej (według zasad Regulaminu PZTS)
4.2. Do lig III spadają bezpośrednio w kolejności od dołu tabeli dwie drużyny oraz
dodatkowo jeśli z I ligi spadnie więcej drużyn niż do niej awansuje tyle drużyn, ile
wynosi różnica pomiędzy ilością spadkowiczów i awansujących.
4.3. Dwa miejsca zajmują mistrzowie lig III województw małopolskiego i podkarpackiego.
4.4. Ostatnia drużyna, która nie spadła do III ligi rozgrywa turniej barażowy z wicemistrzami
lig III województw małopolskiego i podkarpackiego.
4.4.1. W przypadku rezygnacji z udziału w barażu wicemistrzów III ligi, prawo startu
w tym barażu przysługuje kolejnym drużynom III ligi (wg kolejności miejsc zajętych
na koniec sezonu 2022/2023).
4.4.2. Mecze barażowe rozgrywane są systemem II ligi (I i II stół).
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4.4.3. Miejsce rozegrania w/w barażu zostanie wyznaczone przez organ prowadzący
rozgrywki (POZTS) w drodze losowania lub wybrania najlepszej oferty.
4.4.4. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w barażu, drużyna ta nie ma prawa
ubiegać się o ewentualne wolne miejsce w tych rozgrywkach.
4.5. W sezonie 2023/2024 w rozgrywkach powinno uczestniczyć 12 drużyn.
4.6. W II lidze dopuszcza się możliwość występowania maksymalnie dwóch drużyn z tego
samego klubu.

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 2021/2022 (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 pierwszej rundzie drużyny rozgrywają mecze zgodnie z poniższym przykładem.
(tabela nr 1)
Tabela nr 1. Kolejność gier w pierwszej rundzie.

1. runda fazy zasadniczej
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

12-1

1-11

10-1

1-9

8-1

1-7

6-1

1-5

4-1

1-3

2-1

11-2

2-12

9-2

2-10

7-2

2-8

5-2

2-6

3-2

2-4

4-3

3-8

7-3

6-3

3-5

10-3

3-9

12-3

3-11

8-5

5-7

6-5

4-7

8-4

5-4

4-6

9-4

4-10

11-4

4-12

7-6

6-8

8-7

10-5

5-9

12-7

7-11

12-5

5-11

8-9

9-7

12-9

9-11

10-9

9-6

6-10

11-8

8-12

11-6

6-12

7-10

10-8

11-10

10-12

12-11

5.3. W drugiej rundzie podział na dwie grupa A i B (równe lub jedna drużyna więcej
w grupie słabszej)
5.3.1. Numery poszczególnych drużyn muszą być zgodne z pozycją zajętą w I rundzie.
5.3.2. Gospodarzami spotkań są drużyny, które w pierwszej rundzie grały na wyjazdach.
5.3.3. Drużyny rozgrywają mecze zgodnie z poniższym przykładem. (tabela nr 2)
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Tabela nr 2. Kolejność gier w drugiej rundzie.
I

II

III

IV

V

5-3

3-6

6-4

4-5

5-6

2-4

5-2

2-3

2-6

3-4

6-1

4-1

1-5

3-1

1-2

6. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
6.1. Rozgrywki rozpoczynają się zgodnie z terminarzem.
6.2. Obowiązuje system dwurundowy – I runda w jednej grupie każdy z każdym, zaś II
runda w dwóch grupach, z zaliczeniem wyników I rundy.
6.2.1. Grupa silniejsza (walcząca o awans) o miejsca od 1. dla drużyn, które zajęły
najwyższe miejsca po I rundzie;
6.2.2. Grupa słabsza (walcząca o utrzymanie) o kolejne miejsca, dla pozostałych
drużyn.
6.3. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników z możliwością gry
zawodnika rezerwowego po pierwszej serii gier pojedynczych. Zawodnik rezerwowy
musi brać udział w prezentacji.
6.4. 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

6.5. Nie obowiązuje indywidualny ranking ligowy (ustawienie jest dowolne)
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7. Sprawy Finansowe i Kary Regulaminowe

7.1. Koszty udziału drużyn w rozgrywkach ponoszą kluby.
7.2. Wpisowe do rozgrywek: 500 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. Niepowiadomienie drogą elektroniczną (poprzez wpisanie wyniku wraz ze szczegółami
na stronę internetową POZTS.pl) o wyniku przez gospodarza spotkania do końca dnia
następującego po dniu w którym został rozegrany mecz, pociąga za sobą walkower na
rzecz drużyny gości oraz karę 100 zł. Walkower nie wiąże się z konsekwencjami
wynikającymi z punktów 7.8 i 11.8)
7.6. Opłata za przekazanie miejsca w klasie rozgrywkowej drużynie z innego klubu do
3000 zł, płatna do WZTS, z którego pochodzi klub sportowy przekazujący miejsce
w rozgrywkach.
7.6.1. Wysokość kwoty ustala WZTS uprawniony do odebrania opłaty.
7.7. Kary ligowe:
- brak jednolitych strojów podczas prezentacji i w grach podwójnych – 50 zł,
7.8. Kary finansowe za pierwszy / drugi / trzeci mecz ligowy zweryfikowany jako walkower:
200 zł / 300 zł / 400 zł.
7.9. W przypadku, gdy mecz został zweryfikowany jako walkower w następstwie naruszenia
Regulaminu, w inny sposób niż nieprzybycie na zawody, kara jest o połowę mniejsza.
7.10. Kary i opłaty regulaminowe winny być uregulowane w terminie dziesięciu dni
kalendarzowych, chyba że w innym punkcie zapisano inaczej. Za termin ukarania uznaje
się:
- w przypadku ukarania kartką – datę jej pokazania (płatne bez decyzji),
- w pozostałych przypadkach – datę wydania decyzji przez prowadzącego.
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7.11. Złożenie odwołania nie powoduje wstrzymania biegu sprawy w określonych wyżej
terminach.
7.12. W przypadku braku wpłaty w regulaminowym terminie drużyna albo zawodnik jest
nieuprawniony do gry.

8. Odwołania
8.1. Odwołanie, aby było rozpatrywane, musi być złożone w formie pisemnej nie później niż
48 godziny po zaistnieniu zdarzenia.
8.2. Od decyzji prowadzącego przysługuje odwołanie do Komisji złożonej z przedstawicieli
POZTS i KOZTS w czasie siedmiu dni kalendarzowych od wydania decyzji
przez prowadzącego.
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 na podstawie informacji
wprowadzonych przez gospodarza do Panelu Ligowego POZTS.
9.2. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika, gdy:
9.2.1. drużyna nie stawiła się do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut,
9.2.2. drużyna gospodarzy, nie zabezpieczyła odpowiedniej ilości i jednakowej
jakości stołów oraz piłek,
9.2.3. drużyna gospodarzy, w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny meczu, nie
zapewni właściwych warunków do gry lub w przepisowym czasie nie usunie skutków
awarii.
9.2.4. drużyna, stawi się do gry zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników,
9.2.5. drużyna, wystawi do gry zawodnika nieuprawnionego (brak licencji okresowej,
karencja, bądź dyskwalifikacja),
9.2.6. drużyna, nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu
rozgrywek,
7

9.2.7. drużyna, przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec
POZTS w Rzeszowie,
9.2.8. drużyna, wzbrania się grać pod nadzorem wyznaczonego sędziego.
9.2.9 drużyna nie wywiąże sie z obowiązków wynikających z punktu 7.5 niniejszego
regulaminu.
9.3. Jeżeli dwie drużyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w terminie
wyznaczonym przez WGiD POZTS w Rzeszowie, to mecz ten zostanie zweryfikowany
obopólnym walkowerem ze wszystkimi konsekwencjami tej decyzji.
9.4. Weryfikacja meczu jako walkower powoduje nałożenie kary finansowej w kwocie
określonej w punkcie 7.8. Weryfikacja trzech meczów jako walkower może spowodować
wykluczenie drużyny z rozgrywek.

10. Sprawy Sędziowskie
10.1. Sędziów deleguje Kolegium Sędziów POZTS albo odpowiednia komisja KOZTS,
w zależności od miejsca rozgrywania meczu.
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.
11.2. W rozgrywkach mogą brać udział kobiety, na takich samych prawach i obowiązkach co
mężczyźni.
11.3. 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.
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11.4. Brak przy sobie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić tożsamość
zawodnika, może stanowić podstawę do niedopuszczenia zawodnika do gry.
11.5. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.
11.6. 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.
11.7. Przełożenie meczu:
11.7.1. Wniosek o przełożenie meczu po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej będzie
rozpatrywany wyłącznie wtedy gdy zostanie złożony w formie pisemnej drogą mailową
(na adres: ligi@pozts.pl) na co najmniej 48 godzin przed pierwotnym terminem
rozpoczęcia meczu. Bezwzględnie wymagane jest podanie nowego terminu rozegrania
meczu, który będzie terminem ostatecznym.
11.7.2. Wniosek o przełożenie meczu "z urzędu" będzie rozpatrywany wyłącznie wtedy
gdy zostanie złożony w formie pisemnej drogą mailową (na adres: ligi@pozts.pl) na co
najmniej 7 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia meczu.
11.7.3. 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 podstawowego zawodnika drużyny w terminie meczu ligowego
może być podstawą do przełożenia meczu „z urzędu”.
11.7.4. Mecz może być przełożony wyłącznie na termin nie przekraczający daty ostatniej
kolejki I i II rundy.
11.8. Drużynę wykluczoną bądź wycofaną z rozgrywek traktuje się jako spadkowicza z danej
klasy rozgrywkowej.
11.9. Drużyny rozwiązywanej (likwidowanej) nie bierze się pod uwagę w postępowaniu
spadkowym w danej klasie rozgrywkowej. Drużyna ta nie otrzymuje punktów do
współzawodnictwa, a w przyszyłem sezonie rozgrywkowym nie będzie uczestniczyć
w rozgrywkach ligowych (ewentualnie może zgłosić się do najniższej klasy
rozgrywkowej).
11.10. W przypadku rozwiązania, wykluczenia bądź wycofania drużyny w trakcie sezonu
stosuje się następujące zasady postępowania:
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11.10.1. Jeżeli nastąpiło to przed rozpoczęciem II rundy, wszystkie jej dotychczasowe
wyniki zostają anulowane;
11.10.2. Jeżeli nastąpiło to w trakcie II rundy, wyników I rundy nie anuluje się, natomiast
wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się.
11.11. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z protokołem, osoba z przeciwnej drużyny
informuje o tym fakcie osobę wprowadzającą wyniki poprzez wysłanie wiadomości email na adres drużyny podany w systemie ligowym oraz prowadzącego. Drużyna
przeciwna jest zobligowana do natychmiastowego dokonania korekty. Błędne wpisanie
oraz opóźnienie w korekcie wyniku podlega karze regulaminowej.

12. Postanowienia Końcowe
12.1. W rozgrywkach obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego
(ITTF) oraz regulamin PZTS.
12.2. W sprawach nieomówionych w regulaminach stosuje się prawo zwyczajowe.
12.3. Zarząd POZTS zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.

Prezes POZTS w Rzeszowie
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