
R E G U L A M I N
ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH O MISTRZOSTWO III LIGI SENIORÓW

W SEZONIE 2014/2015
1. Rozgrywki drużynowe III Ligi Seniorów woj. wielkopolskiego prowadzone sa 
w dwóch grupach terytorialnych: POLNOC i POLUDNIE.
1.1. W każdej grupie gra 12 zespołów. 
1.2. Skład grup zostanie ostatecznie ustalony na corocznym przedsezonowym 
spotkaniu przedstawicieli klubowych. 
1.3. Po pierwszej rundzie rozgrywek zostanie utworzona grupa MISTRZOWSKA. 
1.3.1. Grupę Mistrzowska tworzą zespoły, które w grupach: północnej i 
południowej po pierwszej rundzie zajmą miejsca 1 - 4.
1.3.2. Zespoły, które zajmą w grupach miejsca 5 - 12 grają rundę rewanżową 
w swoich grupach. 
1.3.3. Zespoły grające w II rundzie w grupach: Mistrzowska, Południowa i 
Północna rozpoczynają II rundę z dorobkiem punktowym po I rundzie. 
1.4. Oplata startowa ustalona będzie przez WZTS i podana na przedsezonowym 
spotkaniu przedstawicieli, oraz płatna będzie na rzecz WZTS Poznań przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 
1.5. W jednym cyklu rozgrywek zawodnik nie może reprezentować dwóch klubów. 
1.6. drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu 
rozegrania meczu tylko w uzasadnionych przypadkach i to na termin 
wcześniejszy od planowanego. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie 
najpóźniej 7 dni przed terminem rozegrania meczu. Zmianę terminu ustalają 
zainteresowane kluby. 
1.7. Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na termin  późniejszy od 
planowanego w terminarzu może wyniknąć tylko w wyjątkowych okolicznościach 
[udział w GP Polski podstawowy zawodnik]. 
2. Drużyna wymieniona w terminarzu na pierwszym miejscu jest gospodarzem 
występuje na pozycji "A" w protokole a goście na pozycji "X". 
2.1. Drużyna składa sie z 4-8 zawodników z prawem gry zawodników 
rezerwowych po I serii spotkań, czyli w grach podwójnych i następnych. 
2.2. Mecz składa sie z 10 gier rozegranych na dwóch stołach w/g 
następującej kolejności: 
Stół 1                        Stół 2
    1. A-X                        2. C-W
    3. B-Y                        4. D-Z
    5. gra podw.              6. gra podw.
    7. A-Y                        8. C-Z
    9. B-X                        10. D-W 
2.3. Mecz rozgrywany jest do końca czyli rozgrywane jest wszystkie 10 gier.
2.4. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 
pkt. 
2.5. O kolejności drużyn w tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. W 
przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje: 
2.5.1. wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
2.5.2. stosunek gier 
2.5.3. stosunek setów 
2.5.4.stosunek piłek 
2.5.5.w przypadku idealnego remisu w dwumeczu o kolejności decyduje 
dodatkowy mecz, a gospodarz zostanie wylosowany. 
3. Każdy zawodnik występujący w drużynie musi posiadać wykupiona aktualna 
licencje i ważne badania lekarskie. 
3.1.Jezeli w meczu zawodnik nie posiada ważnego badania lekarskiego to nie 
może w tym meczu wystąpić i powinien być  zastąpiony przez zawodnika 
rezerwowego. 
3.2.Jezeli zawodnik nie posiada ważnego badania lekarskiego i drużyna nie 
posiada zawodnika rezerwowego, to zawodnik bez ważnego badania oddaje swoje 
gry walkowerem, natomiast mecz powinien być rozegrany a drużyna winna 
nieprawidłowości zapłacić kare regulaminowa. 



3.3 Drużyna przegrywa mecz walkowerem, jeżeli stawi sie do zawodów w 
składzie niekompletnym [mniej niż 4 zawodników], lub więcej niż jeden 
zawodnik nie posiada ważnych badan lekarskich. 
3.4. Do gry zawodnicy zobowiązani są używać okładzin wyłącznie w kolorach 
czerwonym i czarnym z atestem ITTF.  
3.5. Zawodnik, który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie 
wyższej klasy, nie ma prawa gry w tym samym cyklu rozgrywek w drużynie 
klasy niższej. 
3.6. powyższa zasada nie dotyczy: 
3.6.1. kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy  tracą prawo gry w 
niższej lidze po rozegraniu 7 meczy,  
3.6.2. juniorów grających w II lidze, którzy tracą prawo gry w niższej 
lidze 3 meczy. 
3.7. Obowiązuje zakaz gry zawodnika na rożnych szczeblach rozgrywek w 
jednym terminie ligowym [piątek - czwartek], oraz meczach przełożonych z 
danej kolejki na inny termin. 
3.8. Zawodnik może wystąpić tylko w jednym meczu o tym samym numerze 
kolejki, chociaż będą te kolejki z rożnymi datami rozegrania i na rożnym 
poziomie rozgrywek np. II kolejka w II lidze z data 20.20.2014r. i II 
kolejka w III lidze z data 3.11.2014r. 
4. Ustawienie zawodników w I rundzie jest dowolne zarówno w grach 
pojedynczych jak i podwójnych. 
4.1. W II rundzie stosowany będzie RANKING utworzony na podstawie wyników 
indywidualnych w I rundzie w/g punktacji: 
4.1.1.za zwycięstwo na pierwszym stole zawodnik otrzymuje 3 pkt., 
4.1.2. za zwycięstwo na drugim stole zawodnik otrzymuje 2 pkt. 
4.2. Suma zdobytych punktów w I rundzie przez zawodnika decyduje o jego 
pozycji w RANKINGU klubowym na II rundę rozgrywek i na ewentualne baraże. 
4.4. W II rundzie zawodnicy rozpoczynający mecz musza rozpocząć gry na 1 
lub 2 stole w/g RANKINGU klubowego.
4.5. Na pierwszym stole musza rozpocząć grę zawodnicz z najwyższym 
RANKINGIEM zgłoszeni do podstawowego składu drużyny. 
4.6. W grze deblowej na pierwszym stole musi wystąpić zawodnik z najwyższym 
RANKINGIEM spośród zawodników zgłoszonych do gier deblowych. 
4.7. Zawodnicy rezerwowi niezależnie od pozycji w RANKINGU wchodzą do gry 
po pierwszej serii [po rozegraniu 4 gier] na dowolny stół. 
4.8. Ustawienie niezgodne z RANKINGIEM powoduje weryfikacje spotkań 
indywidualnych jako walkowery dla i nałożeniu kar regulaminowych. 
5. Procedury meczowe: 
5.1. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja drużyn i 
powitanie.  
5.2. Brak jednolitego stroju w czasie prezentacji jak i gier podwójnych 
powoduje nałożenie na klub kary regulaminowej. 
5.3. Cza oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry wynosi 5 minut. 
5.4 Stosuje sie "TIME OUT" - jest to 1 minutowa przerwa w danej grze, do 
której ma prawo zawodnik. Przerwa może być zgłoszona przez zawodnika lub 
trenera gestem złożonej dłoni w kształcie litery "T" w każdym czasie 
pojedynku. 
5.5. Mecze rozgrywa sie piłeczkami 3-gwiazdkowymi o średnicy 40 mm dowolnej 
marki w/g dyspozycji gospodarza meczu. 
5.6. Wszystkie spotkania rozgrywa sie do 3 wygranych setów. 
5.7. zawodnik zagraniczny w I rundzie może grac na dowolnym stole, a w 
drugiej w/g RANKINGU klubowego. 
6. Za oddanie meczu walkowerem nakłada sie kare regulaminowa.
6.1. Oddanie trzech meczy walkowerem powoduje wycofanie drużyny z 
rozgrywek. 
6.2. Drużyna wycofująca z rozgrywek traktuje sie jako spadkowicza z danej 
klasy rozgrywkowej. drużyna ta nie otrzymuje punktów  do współzawodnictwa 
klubowego WZTS. 
6.3 Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika gdy: 



6.3.1. drużyna z własnej winy nie przystąpi do zawodów lub spóźniła sie 
więcej niż 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu, 
6.3.2. drużyna gospodarzy w ciągu 30 minut od wyznaczonego czasu 
rozpoczęcia meczu nie zapewni właściwych warunków do gry lub w przepisowym 
czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniała sytuacja w czasie 
meczu. 
6.3.2.1. przepisowym czasem usunięcia awarii oświetlenia jest 1 godzina, 
6.3.2.2. w przypadku wyłączenia oświetlenia przez Zakład Energetyczny czas 
ten wydłuża sie do2 godzin. 
6.3.2.3. gdy spotkanie nie zostanie dokończone na skutek awarii sprzętu lub 
oświetlenia gry zakończone weryfikuje sie zgodnie z uzyskanymi wynikami, a 
pozostałe nierozegrane pojedynki wpisuje sie jako walkowery dla gości [ w 
protokół wpisuje sie po 0:11 ]. 
6.3.4. drużyna stawi sie do prezentacji zdekompletowana tzn. w składzie 
mniejszym niż 4 zawodników. 
6.3.5. drużyna wystawi zawodnika nieuprawnionego np. bez ważnej licencji 
okresowej. 
6.3.6. drużyna gospodarzy nie powiadomi o zmianie miejsca rozgrywania 
meczu. 
6.3.7. drużyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych 
wobec organu prowadzącego rozgrywki. W przypadkach spornych decyzje o 
rozegraniu meczu podejmuje sędzia główny. 
6.3.8. drużyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości 
stołów i piłeczek. 
6.4. Drużyna gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na drużynę przyjezdna 60 
minut od godziny wyznaczającej rozpoczęcie meczu. Drużyna gości może z 
przyczyn niezależnych od siebie spóźnić sie więcej niż 30 minut. Musi to 
jednak udokumentować i musi to być odnotowane w protokole meczowym. 
6.5. Kobieta może grac w drużynie za zgoda WZTS. 
6.6. Weryfikacja rozgrywek III ligi należy do organu prowadzącego 
rozgrywki. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do zarządu WZTS w Poznaniu 
za pośrednictwem WGiD w pierwszej instancji i do WGiD PZTS w Warszawie w 
drugiej instancji. Decyzja WGiD PZTS jest ostateczna. 
6.7. Obsadę sędziowska spotkań zabezpieczają gospodarze meczów spośród 
sędziów gwarantujących właściwe przeprowadzenie zawodów. WZTS Poznań 
zastrzega sobie prawo delegowanie sędziów na niektóre mecze. Koszty 
delegacji pokrywa gospodarz meczu, lub klub proszący o sędziego WZTS. 
6.9. Gospodarz meczu po zakończeniu spotkania [do godzin wieczornych] ma 
obowiązek podąć wynik prowadzącemu rozgrywki telefonicznie, sms-em a 
protokół zobowiązany jest przesłać w ciągu 48 godzin na adres prowadzącego 
rozgrywki. 
7. Grupa Mistrzowska II rundę gra w następującej kolejności: 
7.1. pary utworzone z drużyn grupy Północnej grają I rundę z parami 
utworzony zespoły mi z drużyn grupy Południowej, 
7.2. zespoły z danych  grup: Północnej i Południowej rozgrywają mecze 
rewanżowe pomiędzy sobą. 
7.3. zespoły w parach grają mecze rewanżowe, 
7.4. najlepsze dwa zespoły z grupy Mistrzowskiej awansują do II LIGI.  
7.5. W przypadku rezygnacji zespołu awansującego do II ligi prawo awansu ma 
następny zespól grypy Mistrzowskiej. 
8. Zespoły z miejsc 5 -12 w grupach: Północnej i Południowej po pierwszej 
rundzie grają mecze rewanżowe w swoich grupach. 
9. Do IV ligi spadają bezpośrednio zespoły, które zajęły 12 miejsca w 
grupach: Południowej i Północnej. 
9.1.Zespoly z miejsc 10 i 11 w grupach rozegrają turniej barażowy o 
pozostanie w III  lidze. 
9.2. Turniej barażowy rozegrany będzie na terenie zespołu, który uzyska 
najlepszy wynik w rundzie zasadniczej, oraz musi posiadać 4 stoły 
[równolegle odbywają sie dwa mecze]
9.3. W turnieju barażowym w pierwszej kolejności grają zespoły z miejsc 10 
z zespołami z miejsc 11 w grupach: Północnej i Południowej. Następnie 



zwycięzcy tych meczy grają o pierwsze miejsce w turnieju a pokonani grają o 
trzecie miejsce w turnieju barażowym. 
9.4. Zwycięzca turnieju barażowego utrzymuje sie w III lidze. Natomiast 
ilość pozostałych drużyn utrzymujących sie w III lidze uzależniona jest od 
ilości drużyn spadających z II ligi. 
9.5. Zespoły biorące udział w barażach a nie uzyskujące prawa startu w III 
lidze w kolejnym sezonie rozgrywkowym, w przypadku niepełnego składu 
liczebnego zespołów w III lidze w nowym sezonie, maja prawo w pierwszej 
kolejności do uzupełnienia składu III ligi [do 24 zespołów]. 
10. W  rozgrywkach poza wymienionymi wyżej zasadami regulaminowymi oraz 
ustaleniami na zebraniu organizacyjnym przedstawicieli klubów Wielkopolski 
i zarządu WZTS obowiązują przepisy sędziowskie i regulamin Rozgrywek PZTS.


