
        

 

                                           REGULAMIN ROZGRYWEK    
 WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO 

na sezon 2017/2018  
od 1 września 2017 do 31 lipca 2018 roku 

 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu (WZTS) organizuje i sprawuje nadzór 

nad rozgrywkami szczebla wojewódzkiego, które obejmują: 
1.1.1. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorów, Młodzieżowców i Weteranów.  
1.1.2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorów, Juniorów Młodszych (Kadetów), 

Młodzików . Żaków i Skrzatów. 
1.1.3. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów, Juniorów Młodszych (Kadetów), 

Młodzików.  
Zawody te są jednocześnie eliminacjami wojewódzkimi odpowiednio do 
Indywidualnych i  Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów i Mistrzostw 
Polski Młodzików. 

1.1.4. Eliminacje wojewódzkie Pucharu Polski kobiet i mężczyzn. 
1.1.5. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne zwane Grand Prix Wielkopolski w kategoriach  

                      seniorów, juniorów, kadetów, młodzików , żaków i skrzatów.  
1.1.6. Rozgrywki drużynowe II ligi kobiet i mężczyzn, III i IV ligi mężczyzn. 
1.1.7. Inne zawody, w tym objęte patronatem PZTS  

1.2.  W sezonie 2017/2018 w poszczególnych kategoriach wiekowych obowiązują roczniki: 
1.2.1.  Skrzaci do lat 10, urodzeni w roku 2009 i młodsi, 
1.2.2.  Żacy do 12 lat, urodzeni w roku 2007 i młodsi, 
1.2.3.  Młodzicy  urodzeni w roku 2005 i młodsi, 
1.2.4.  Kadeci w wieku 14-15 lat, urodzeni w roku  2003 i 2004, 
1.2.5.  Juniorzy w wieku 16-18 lat, urodzeni w roku  2000 , 2001 i 2002  
1.2.6.  Młodzieżowcy w wieku 19 -21 lat, urodzeni w roku 1997, 1998 i 1999, 
1.2.7.  Seniorzy, urodzeni w roku 1996 i starsi, 
1.2.8.  Weterani  40-49 lat /ur. 1968-1977/,   50-59 lat / ur. 1958-1967/ i 60 – starsi / ur.1957 i 

starsi/ 
1.3.  Warunkiem uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli jest: 

1.3.1.  Posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS , chyba że regulamin danych rozgrywek 
stanowi inaczej 

1.3.2.  Posiadanie przez  zawodników i zawodniczki  do 23 roku życia - podczas weryfikacji 
uprawnień do udziału w zawodach  dokonywanej przez Sędziego Głównego – Karty 
Zdrowia Sportowca z ważnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania tenisa 
stołowego wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej  

                       Posiadanie ważnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie .  
                       Posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego 

1.3.3.  Brak zaległości finansowych względem WZTS w Poznaniu 
1.3.4.  Spełnienie innych warunków określonych w szczegółowych regulaminach zawodów 
1.3.5.  Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami ważności licencji 

okresowej PZTS uczestników rozgrywek i Kart Zdrowia Sportowca 
1.3.6.  W Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Województwa w kategorii: 

Juniorów/rek, Kadetów/tek i Młodzików/czek,  zawodnik (czka) może na wszystkich 
szczeblach  grać tylko w jednej (swojej) kategorii, tzn. w tej, w której ze względu na rok 
urodzenia powinien w danym roku startować. 
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1.3.7.  W uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu, zaopiniowany przez 
Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub równorzędną jednostkę medyczną), 
może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii wiekowej bez prawa powrotu 
w roku następnym. Jest to zgodne z Regulaminem Współzawodnictwa Dzieci i 
Młodzieży. 

1.3.8.  Decyzje o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej podejmuje PZTS na 
piśmie i przekazuje do Działu Analiz Wyników Sportowych MS na początku sezonu. 

1.3.9.  W sezonie 2017/2018 wszystkie zawody wojewódzkie: Grand Prix, Mistrzostwa 
Województwa, zawody drużynowe 2 i 3 ligi i Pucharu Polski będą rozgrywane 
piłeczkami plastikowymi, a zawody drużynowe  4 ligi, i inne rozgrywane mogą być 
piłeczkami celuloidowymi lub plastikowymi . 

 
2. ROZGRYWKI INDYWIDUALNE i DRUŻYNOWE  
2.1. ZASADY OGÓLNE 

2.1.1. W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem "każdy z każdym" (round 
robin) o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w 
każdym przypadku otrzymuje się 2 punkty, za porażkę w rozegranym meczu - 1 punkt, 
a w przegranym walkowerem – 0 punktów. 

2.1.2. W zawodach drużynowych, w których istnieje możliwość uzyskania remisu, za 
zwycięstwo przyznaje się 2 punkty, za remis - 1 punkt, a za porażkę - 0 punktów. 

2.1.3.  Jeżeli dwóch lub więcej zawodników lub drużyn uzyska ta samą liczbę punktów, to w 
każdym przypadku o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy 
zawodnikami lub drużynami, które uzyskały równa liczbę punktów. W takim 
przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko wyniki 
uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami lub drużynami.  O kolejności 
miejsc w tabeli decyduje kolejno: 

- liczba punktów, 
- stosunek gier, 
- stosunek setów, 
- stosunek piłek. 

2.1.4.  W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje 
losowanie. 

2.1.5. W rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji 
(pucharowy) przy wyniku remisowym decyduje kolejno stosunek setów oraz stosunek 
piłeczek. 

2.1.6.  W przypadku dwu meczu (mecz i rewanż) sumuje się wyniki obu spotkań i rozpatruje 
się kolejno stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek piłeczek. Jeżeli nie ma 
możliwości wyłonienia zwycięzcy według powyższych kryteriów to o zwycięstwie 
decyduje dodatkowy mecz, którego gospodarzem jest drużyna ustalona drogą 
losowania. 

 
2.2. WOJEWÓDZKIE TURNIEJE – GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 

2.2.1. Wojewódzkie Turnieje – Grand Prix Wielkopolski  i turnieje eliminacyjne rozgrywane są 
wyłącznie w grach pojedynczych 

2.2.2.  W kategorii senior rozgrywane są w sezonie: 

 Trzy turnieje Grand Prix Wielkopolski, z których każdy jest eliminacją do Grand Prix 
Polski,  

 Indywidualne Mistrzostwa Wielkopolski. Turniej ten jest jednocześnie turniejem 
kwalifikacyjnym do finału Mistrzostw Polski Seniorów. 

 Mistrzostwa Wielkopolski w grach deblowych i mieszanych 
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2.2.3. W kategoriach: junior, junior młodszy (kadet) , młodzik, żak rozgrywane są w sezonie: 

 Trzy turnieje Grand Prix, z których każdy stanowi bezpośrednią  eliminację do I , II i 
III Grand Prix Polski.  

 Mistrzostwa Województwa, stanowiące jednocześnie eliminacje do : Mistrzostw 
Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski Młodzików, 
Mistrzostw Polski Żaków 

2.2.4.  W kategorii skrzat  rozgrywane są trzy turnieje Grand Prix Wielkopolski.                                                                                                                          
2.2.5.  W kategorii młodzieżowiec rozgrywane są Indywidualne Młodzieżowe Mistrzostwa 

Województwa, stanowiące jednocześnie eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski  

2.2.6.  W Grand Prix Wielkopolski startują zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe lub 
indywidualnie w przypadku niestowarzyszonych.  

2.2.7.  Turnieje  Grand Prix Wielkopolski seniorów, juniorów, kadetów ,młodzików i żaków / 
skrzatów/ rozgrywa się systemem:  

- ( w przypadku większej od 32 liczby startujących) najpierw eliminacje 
„systemem bezpośredniej eliminacji” do 1/16  

- „16 –tka” zawodników z listy rankingowej danej kategorii wiekowej + „16-tka” 
zawodników z eliminacji rozgrywa  „turniej  główny” o pierwsze miejsce i w lewo 
tabeli o miejsce 2 celem wyłonienia pierwszych dwóch zawodników do finałów 
ogólnopolskich Grand Prix  oraz gry o pozostałe miejsca  w zależności od 
możliwości czasowych ( zaleca się gry o miejsca1,2,3,4,5-6,7-8,9-10 i tak dalej 
dwójkami 

- Stosowany będzie jednolity system rozgrywek w tych kategoriach wiekowych.  
W kategorii  skrzatów dopuszcza się możliwość rozgrywania turnieju systemem 
tzw. mieszanym „ grupowo-pucharowym       

- Wszystkie gry rozgrywa się do 3 wygranych setów   

- Stosuje się zasadę, że zawodnicy z tego samego klubu nie mogą spotkać się w 
pierwszym pojedynku dla obu zawodników. 

2.2.8. Turnieje Grand Prix Wielkopolski mogą być rozgrywane innymi systemami w zależności 
od liczby startujących zawodników i warunków organizacyjnych. 

2.2.8.1 Zasady losowania i rozstawiania zawodników w turniejach Grand Prix Wielkopolski : 
  Losowanie i rozstawianie  w Grand Prix Wielkopolski w kategorii : seniorów, 
juniorów, kadetów, młodzików, żaków / skrzatów/ dokonuje się zawsze na 
podstawie aktualnego rankingu do I GPW z rankingu poprzedniego sezonu, a 
do II GPW z rankingu po pierwszym GPP i GPW,  do III GPW – z rankingu po 
drugim GPP i GPW , natomiast do IMW po trzecim GPP i GPW wg. zasady: 

                                     -   zawodników w przedziale miejsc 1-16 losuje się w przedziałach:  
   Nr 1 i 2 rozstawia się ,  3-4 , 5-6, 7-8, 9-12 , 13-16 losuje się z zasadą 
rozstawienia zawodników z tego samego klubu możliwie najdalej od siebie 
- pozostałych zawodników rozstawia się na podstawie aktualnego rankingu 

2.2.9. Zawodnik, który w czasie rozgrywania GPW reprezentuje Polskę w zawodach 
międzynarodowych lub bierze udział w tym samym terminie w GPP wyższej 
kategorii otrzymuje średnią punktów z poprzednich GPP  lub GPW  

2.2.10.  Wojewódzkie listy klasyfikacyjne w kategoriach  senior, junior, junior młodszy 
(kadet) i młodzik , żak tworzy się po zakończeniu odpowiednio I GPP,  II GPP, III GPP 
i IMP. Listy klasyfikacyjne po sezonie rozgrywkowym w tych kategoriach wiekowych 
tworzy się wybierając 3 najlepsze wyniki spośród 4 (I GPP lub I GPW, II GPP lub II 
GPW, III GPP lub III GPW i IMP lub Mistrzostwa województwa).  

2.2.11. W przypadkach niezgodności liczby punktów danego zawodnika na wojewódzkiej 
liście klasyfikacyjnej i ogólnopolskiej liście klasyfikacyjnej przyjmuje się liczbę 
punktów, którą ma zawodnik na ogólnopolskiej liście klasyfikacyjnej. 
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2.2.12.  Wojewódzkie listy klasyfikacyjne w kategoriach  skrzat tworzy się po zakończeniu 
odpowiednio I , II i III GPW i MW. 

2.3. MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
2.3.1. W każdym roku kalendarzowym rozgrywane są Indywidualne Mistrzostwa 

Województwa: Weteranów, Seniorów, Młodzieżowców,  Juniorów, Kadetów, 
Młodzików, Żaków i Skrzatów. Podstawowym ich celem jest wyłonienie Mistrzów 
Województwa Wielkopolskiego w poszczególnych konkurencjach. 

2.3.2.  W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów, Młodzieżowców,  
Juniorów, Kadetów i Młodzików , Żaków, Skrzatów rozgrywa się konkurencje: 

 gra pojedyncza kobiet, 

 gra pojedyncza mężczyzn. 
2.3.3.  W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Seniorów rozgrywa się 

konkurencje: 

 gra pojedyncza kobiet 

 gra pojedyncza mężczyzn 

 gra podwójna kobiet 

 gra podwójna mężczyzn  

 gra mieszana 
2.3.4. Uczestnictwo w Mistrzostwach Województwa  

2.3.4.1.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa : Seniorów , Młodzieżowców, Juniorów, 
Kadetów i Młodzików , Żaków stanowią formułę zamkniętą i startować mogą 
zawodnicy sklasyfikowani na wojewódzkiej liście rankingowej w przedziale miejsc 
1-32 . 

2.3.4.2   Indywidualne Mistrzostwa Województwa Weteranów maja formułę otwartą.  
2.3.5.  Zasady losowania i rozstawiania zawodników w Mistrzostwach Województwa: 

                               Losowanie i rozstawianie  w Mistrzostwach Województwa w kategorii : seniorów, 
                               juniorów, kadetów, młodzików, żaków / skrzatów/ dokonuje się zawsze na   
                               podstawie aktualnego rankingu  po trzecim GPP i GPW wg. zasady: 
                                     -   zawodników w przedziale miejsc 1-16 losuje się w przedziałach:  

   Nr 1 i 2 rozstawia się ,  3-4 , 5-6, 7-8, 9-12 , 13-16 losuje się z zasadą 
rozstawienia zawodników z tego samego klubu możliwie najdalej od siebie 
- pozostałych zawodników rozstawia się na podstawie aktualnego rankingu 

 
2.3.5.2 Ustalanie rankingu dla rozstawienia par podwójnych i mieszanych odbywa się   od 

najwyższej do najniższej sumy punktów pary z rankingu indywidualnego 
WZTS/PZTS. 

2.3.6. W Mistrzostwach Województwa Seniorów, Juniorów, Młodzieżowców, Kadetów i 
Młodzików , Żaków i Skrzatów nagradzani są zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1, 2 i 3 
w każdej z rozegranych konkurencji.  

2.3.7. W Mistrzostwach Województwa Weteranów liczbę nagrodzonych zawodników 
ustala organizator mistrzostw. 

2.3.8. System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego 
2.3.7.1  Mistrzostwa Województwa rozgrywa się: 

   Systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowym), do wyłonienia miejsc   
1, 2, 3, 4,  5-8 ,  9–12,  13-16,  17-24,  25 – 32, I dalsze 

 Po wyłonieniu pierwszej „ósemki” rozgrywa się gry o pierwsze miejsce oraz 
w lewo tabeli o miejsce drugie 

 

 Pierwszy etap turnieju stanowi eliminację do Mistrzostw Polski , a awans do 
Indywidualnych Mistrzostw Polski  seniorów, juniorów, kadetów, 
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młodzików, żaków uzyskuje po dwóch najlepszych  zawodników w 
konkurencji kobiet i mężczyzn.  

 Zawodnicy uprawnieni do startu w Mistrzostwach Polski na podstawie 
miejsc w Ogólnopolskim Rankingu nie mogą brać udziału w pierwszym 
etapie turnieju. 

 Stosuję się zasadę , że zawodnicy z tego samego klubu nie mogą spotkać się w 
pierwszym pojedynku dla obu zawodników. 

 Dwóch najlepszych zawodników z turnieju eliminacyjnego + zawodnicy 
uprawnieni do startu w Mistrzostwach Polski na podstawie miejsc w 
ogólnopolskim rankingu rozegrają turniej finałowy o medale w Indywidualnych 
Mistrzostwach Wielkopolski 

2.3.7.2  Turnieje gier podwójnych i mieszanych ( seniorów) rozgrywane są systemem 
bezpośredniej eliminacji (pucharowy), bez turnieju pocieszenia, 

2.3.7.3 Wszystkie pojedynki rozgrywane są do 3 wygranych setów. 
  

2.4 ZASADY OGÓLNE ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH  
2.4.1 Drużynowe rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują: 

 II , III i IV ligę kobiet i mężczyzn, 

 Puchar Polski, 

 Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorów, kadetów i młodzików. 
2.4.2 Wykluczenie z rozgrywek: 

 Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu – 
powoduje: 

2.4.2.1 przy pierwszym zaistniałym takim przypadku obustronny walkower 
2.4.2.2 przy drugim takim przypadku skutkuje  wykluczeniem tej drużyny z rozgrywek 

drużynowych, z prawem uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych niższej 
klasy rozgrywkowej w następnym sezonie 

2.4.3  Rozgrywki mają na celu wyłonienie drużynowych mistrzów województwa oraz 
wyłonienie najlepszych drużyn w kategorii juniorów, kadetów i młodzików 
uprawniających do startu w drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Młodzików.  

W  sezonie 2017/2018 do Drużynowych Mistrzostw Polski  w  kategorii wiekowej: 
junior , kadet i młodzi,  awansuje  jedna drużyna  

2.4.4  Zawodnik(czka) nie może reprezentować różnych drużyn jednego klubu w tym 
samym cyklu rozgrywkowym (dotyczy to Pucharu Polski i Drużynowych Mistrzostw 
Polski juniorów, kadetów i młodzików). Jeżeli klub wystawi więcej niż jedną drużynę 
w eliminacjach wojewódzkich PP i DMP to drużyny te musza w tych samych składach 
występować do końca cyklu rozgrywkowego. 

2.4.5 W sezonie 2017/2018 w rozgrywkach Drużynowych (ligowych)  mężczyzn, może brać 
udział kobieta bez specjalnej zgody organu prowadzącego 

   
2.5 DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA JUNIORÓW, KADETÓW, MŁODZIKÓW  

2.5.1 W DMW drużyna juniorów składa się z minimum 3 a maksimum 5 zawodników, z 
prawem gry zawodnika rezerwowego od drugiej rundy gier pojedynczych w danym 
meczu ( tzn. w meczu nr 4 i nr 5) 

         Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z      
poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedna z drużyn: 1. A-X,  2. B-Y,  3. C-Z,  
4. A-Y, 5. B-X. Wzór protokółu stanowi załącznik nr 4. 

2.5.2 Drużyna juniorek, kadetów(ek), młodzików(ek),  składa się z minimum 2, a maksimum 
4 zawodników(czek) z prawem gry zawodnika rezerwowego  w grach podwójnych, 
lub w drugiej rundzie danego meczu (tzn. w meczu nr 4 i nr 5)  
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         Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z 
poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedna z drużyn: 1. A-X, 2. B-Y, 3. gra 
podwójna, 5. A-Y, 6. B-X. 

2.5.3 Drużyna zgłoszona do udziału w DMP (na każdym szczeblu rozgrywek) nie może liczyć 
mniej zawodników niż to wymaga Regulamin.  

2.5.4 Zawodnicy na podstawie, których dokonano ustawienia drużyny w rankingu, musza 
być na sali przed rozpoczęciem zawodów. 

2.5.5 Drużyny rozstawiane są zgodnie z drużynowym rankingiem (suma punktów 
indywidualnego rankingu zawodników) z zasada, że drużyny z tego samego klubu 
muszą być rozstawiane do różnych połówek, ćwiartek (dotyczy przedziału 1-8). 

2.5.6   System rozgrywania Drużynowych Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego: 
          Drużynowe Mistrzostwa Wielkopolski rozgrywa się w kategorii : Juniorów,  

   Kadetów, Młodzików systemem bezpośredniej eliminacji ( pucharowym) do 
wyłonienia miejsc  1,  2,  3,  4,  5-8,  9-12  i dalsze. 

2.5.7 Awans do finałów Drużynowych Mistrzostw Polski  w kategorii: juniorów i 
młodzików  uzyskują zwycięskie drużyny dziewcząt i chłopców. 
 

2.6 PUCHAR POLSKI 
2.9.1. Drużyna składa się z minimum 3 zawodników(czek), a maksimum z 4 zawodników(czek). 
2.9.2.  Rozgrywki PP prowadzone są systemem pucharowym 
2.9.3.  Mecz składa się z 4 do 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym 

kluczem: 1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z z prawem wprowadzenia 
zawodnika rezerwowego po 3 grze pojedynczej (załącznik nr 3). Mecz toczy się do osiągnięcia 4 
zwycięstw przez jedna z drużyn. 

 

3. SPRAWY FINANSOWE  
3.1 Koszty organizacyjne zawodów tenisa stołowego pokrywa bezpośredni organizator wg 

odrębnych ustaleń. Koszty uczestnictwa zawodników i drużyn pokrywają jednostki 
delegujące. Koszty udziału drużyn w rozgrywkach II , III i IV ligi oraz Pucharu Polski 
pokrywają jednostki uczestniczące. 

3.2 Wysokość wpisowego do zawodów ustala WZTS. 
3.2.1 Wpisowe do rozgrywek  II ligi mężczyzn wynosi - 400,- zł 
3.2.2 Wpisowe do rozgrywek II ligi kobiet  wynosi - 150,- zł    
3.2.3 Wpisowe do rozgrywek III ligi wynosi -  300,- zł 
3.2.4 Wpisowe do rozgrywek IV ligi wynosi – 200,- zł 
3.2.5 Wpisowe do rozgrywek Pucharu Polski wynosi -  50,- zł 

3.2.2. Wpisowe do : /GPW  / Mistrzostw Województwa / drużyny: 

 seniorzy - 15  / 30  zł. 

 juniorzy , kadeci, młodzicy  –  10  / 10 / 20 zł, 

 żacy / skrzaci -  10 / 10 zł 

 młodzieżowcy –  15 zł, 
               3.3    Konsekwencje zaległości finansowych 

    Kluby oraz zawodnicy, mający nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec WZTS 
w Poznaniu i PZTS, będą traktowani jako kluby i zawodnicy nieuprawnieni do 
współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez PZTS, WZTS i Ministerstwo Sportu     

4. ODWOŁANIA I PROTESTY 
4.1. W przypadku rozgrywek drużynowych wszelkie sprawy sporne, wynikłe z 

rozgrywek II, III i IV ligi rozstrzyga Wydział Rozgrywek WZTS, zaś odwołania od 
tych decyzji rozpatruje Zarząd WZTS. 

4.2.  Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnienia zawodników, itp., na 
żądanie kierownika lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed 
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rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń 
zaszłych w czasie trwania meczu winny być wpisane do protokołu przed jego 
podpisaniem. Uwagę taką wpisuje sędzia z własnej inicjatywy lub na żądanie 
kapitana bądź kierownika drużyny, wnoszącego zastrzeżenia.  

 

4.3. Uwagi w protokole nie są równoznaczne z protestem i są traktowane, jako 
informacja, stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, 
złożonego przez drużynę, odnośnie faktu opisanego w protokole. 

4.4. Kaucja protestowa wynosi 300 zł. 

 
5. Prawo interpretacji "Regulaminu Rozgrywek Wielkopolskiego Związku Tenisa 

Stołowego" należy do Zarządu Wielkopolskiego  Związku Tenisa Stołowego w 
Poznaniu. 

6. We wszystkich rozgrywkach poza wymienionymi zasadami regulaminowymi       
obowiązują aktualne przepisy sędziowskie i Regulamin PZTS. 

 

 
    Przewodniczący Wydziału Rozgrywek WZTS                      Prezes WZTS w Poznaniu 
                         Marek Biernat                                                                                      Tadeusz Nowak 


