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

REGULAMIN
rozgrywek drużynowych
o Puchar Polski kobiet i mężczyzn w tenisie stołowym
województwa podkarpackiego w sezonie 2021/2022
1. Rozgrywki drużynowe o Puchar Polski przeprowadzone zostaną systemem
pucharowym

oddzielnie

dla

kobiet

i

mężczyzn

według

zgłoszeń

potwierdzonych przez POZTS w Rzeszowie.
2. Kluby zgłaszające więcej niż jedną drużynę mają obowiązek przedstawić
składy osobowe poszczególnych drużyn w chwili zgłoszenia. Nie wolno
zmieniać składów osobowych pomiędzy drużynami z jednego klubu do
zakończenia rozgrywek.
3. Zgłoszenia drużyn będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia
14 lutego 2022 roku (poniedziałek).
4. Losowanie odbędzie się

w dniu 15 lutego 2022 roku. W losowaniu

uwzględnia się położenie terytorialne poszczególnych zespołów.
5. Drużyny z: Superligi, Ekstraklasy, I i II ligi zgłoszone do Pucharu Polski będą
rozstawione w tabeli według aktualnie zajmowanej pozycji w dniu
losowania.
6. Gospodarzem meczu w I rundzie jest drużyna grająca w niższej lidze lub
zajmująca niższą pozycję w tej samej lidze.
7. W II rundzie gospodarzem meczu jest drużyna, która pierwszy mecz
rozgrywała na wyjeździe. W przypadku gdy obydwie drużyny były

gospodarzami lub grały na wyjeździe, gospodarzem meczu jest drużyna
sklasyfikowana niżej w aktualnej tabeli rozgrywkowej.
8. Podobna zasada jak w punkcie 7. obowiązuje w kolejnych rundach aż do
samego finału rozgrywek.
9. Drużyna składa się z minimum 3, a maksimum 5 zawodników/czek.
10. Mecz składa się z 4 – 7 gier rozgrywanych na jednym bądź dwóch stołach
równocześnie, zgodnie z poniższym kluczem, aż do osiągnięcia czterech
zwycięstw przez jedną z drużyn:
1. A – Y
2. B – X
3. C – Z
4. Gra podwójna
5. A – X
6. C – Y
7. B – Z

11. Mecz rozgrywa się piłeczkami plastikowymi 3–gwiazdkowymi dowolnej
marki (40 mm) - według dyspozycji gospodarza.
12. Obsługę sędziowską mają obowiązek zabezpieczyć gospodarze meczów
w porozumieniu z Kolegium Sędziów POZTS w Rzeszowie, spośród sędziów
gwarantujących

właściwe

przeprowadzenie

zawodów

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami. Ewentualne koszty delegacji sędziowskich
ponosi gospodarz.
13. Mecze finałowe prowadzi sędzia delegowany przez Kolegium Sędziów
POZTS w Rzeszowie, a koszty delegacji pokrywa POZTS.
14. Organem prowadzącym i weryfikującym rozgrywki jest Wydział Gier
i Dyscypliny POZTS w Rzeszowie.
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15. Mecze rozgrywane będą w środy o godz. 17:00 (lub w innym terminie po
uzgodnieniu obu zainteresowanych drużyn i zgodzie WGiD)
16. Zwycięzcy drużynowi w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymują dyplomy
i puchary oraz reprezentują nasze województwo w rozgrywkach centralnych
Pucharu Polski w sezonie 2021/2022.
17. Gospodarz spotkania zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
(w ciągu 24 godzin) o wyniku spotkania Biuro POZTS w Rzeszowie - e-mail:
zgloszenia@pozts.pl i do zachowania protokołu z meczu.
18. W rozgrywkach obowiązują: Regulaminy Rozgrywek PZTS i POZTS na sezon
2021/2022 oraz niniejszy Regulamin.
19. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów
należy do POZTS w Rzeszowie.
20. Sprawy finansowe:
- opłata za udział w rozgrywkach Pucharu Polski wynosi 50 zł od drużyny
(płatne najpóźniej do dnia 15 lutego 2022 roku),
- kara regulaminowa za przegranie meczu walkowerem wynosi 100 zł,
- opłaty i kary finansowe winny być uiszczone w terminie 14 dni od podjęcia
decyzji w tym przedmiocie przez WGiD POZTS w Rzeszowie.
21. Wpisowe do rozgrywek Pucharu Polski, wyszczególnione w punkcie 20.,
należy wpłacić na konto:
Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a
45 1680 1105 0000 3000 1074 2325 (Plus Bank S.A.)

WGiD POZTS w Rzeszowie
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