
REGULAMIN 

ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH O MISTRZOSTWO POZNAŃSKIEJ LIGI 
OKRĘGOWEJ / IV LIGA / SENIORÓW W TENISIE STOŁOWYM

OD SEZONU 2016/2017.

Rozgrywki drużynowe IV ligi Seniorów od sezonu 2016/2017 przeprowadzone zostaną według 
następujących zasad regulaminowych :

1. Rozgrywki prowadzone będą w jednej grupie.
2. Drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek jest gospodarzem i 

występuje zawsze pod ,, A " natomiast drużyna gości pod ,, X ". 
3. Mecz składa się z 18 gier i rozgrywa się równocześnie na 2 - 4 stołach w/g następującego 

klucza gier :
 I seria gry podwójne: II seria: III seria: IV seria:
1. A - W 5. I pary 7. A - X 11. A - Y 15. A - Z
2. B - X 6. II pary 8. B - W 12. C - W 16. D - W
3. C - Y  9. D - Y 13. B - Z 17. B - Y
4. D - Z  10. C - Z 14. D - X 18. C - X
W meczu rozgrywa się 18 pojedynków. Wynik końcowy brzmieć może 18:0, 17:1, 16:2 ............ jak 
również może zakończyć się remisem 9:9

4. Drużyna składa się z 4 - 8 zawodników , z prawem gry zawodników rezerwowych w 
grach podwójnych oraz grach pojedynczych po I serii spotkań. 

5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. , remis 1 pkt. , a porażkę 0 pkt.
O kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje ilość zdobytych punktów.
W przypadku równej ilości punktów w grupie decydują wyniki bezpośrednich spotkań 
między zainteresowanymi drużynami , dalej stosunek gier , setów i piłeczek. 

6. Każdy zawodnik występujący w drużynie musi posiadać wykupioną aktualną licencję 
okresową na dany sezon i ważne badania lekarskie / kartę zdrowia sportowca /. 

7. Drużyna przegrywa mecz walkowerem jeżeli stawi się do zawodów w składzie 
niekompletnym / mniej niż 4 zawodników 

8. Do gry zawodnicy zobowiązani są używać okładzin wyłącznie w kolorach czerwonym i 
czarnym z atestem ITTF. 

9. Zawodnik , który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej klasy 
nie ma już prawa gry w tym samym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy. 

10. Powyższa zasada nie dotyczy :
- kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po 
rozegraniu 7 meczy ,
- junior grający w II lidze traci prawo do gry w klasie niższej po rozegraniu 3 meczy. 

11. Drużyny występują w dowolnych ustawieniach. 
12. Kobieta może grać w drużynie seniorów za zgodą organu prowadzącego rozgrywki tj. 

WZTS w Poznaniu .  Wniosek pisemny w tej sprawie z uzasadnieniem przedstawia klub. 
13. Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch 

meczach w jednym terminie ligowym / piątek - czwartek / oraz przełożonych meczach 
zdanej kolejki na inny termin z kalendarza. 

14.
    I rundę drużyny rozgrywają systemem „każdy z każdym” po 11 spotkań
                  Drużyny zajmujące po I rundzie miejsca 1-6 rozgrywają spotkania w II rundzie 

rewanżowe z zaliczeniem rozegranych spotkań
       Awans do III ligi uzyskuję najlepszy zespół, a wicemistrz IV ligi 
               uczestniczy w dodatkowym barażu dla wszystkich wicemistrzów IV ligi.
                Analogicznie zespoły z miejsc 7-12  rozgrywają dalej spotkania rewanżowe z zaliczeniem 
rozegranych spotkań



              
15. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja drużyn i powitanie. 
16. Brak jednolitego stroju / ubioru / w czasie prezentacji i gier podwójnych powoduje 

nałożenie na klub kary porządkowo - regulaminowej. 
17. Opłata startowa w rozgrywkach za sezon ustalona została w wysokości 200,-zł od 

startującej drużyny - płatna na rzecz organu prowadzącego rozgrywki tj. WZTS w 
Poznaniu z chwilą przystąpienia do rozgrywek. 

18. Gospodarz meczu zobowiązany jest w terminie 48 godzin od zakończenia meczu 
przekazać na adres: Piotr Ciszak, 61-645 Poznań, Ul. Św. Szczepana 5/135  oryginał 
protokołu , rozegranego spotkania natomiast wynik meczu należy telefonicznie przekazać 
w godzinach wieczornych dnia zawodów pod nr 518  641 484 / p. Piotr Ciszak / lub e-
mailem na adres tenisistastolowy@poczta.onet.pl Gospodarz meczu zobowiązany jest w 
przeciągu 24 godzin od zakończenia meczu przesłać na adres 
tadeusz.nowak@wzts.pl  i tenisistastolowy@poczta.onet.pl  protokół w wersji 
elektronicznej 

19. W jednym cyklu rozgrywek zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych klubów 
sportowych 

20. Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry wynosi 5 minut.
Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem , ale ani on ani jego drużyna nie 
tracą prawa do gry w dalszym ciągu meczu. 

21. Drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu tylko w 
uzasadnionych przypadkach i to na termin wcześniejszy od planowanego.
Prośba będzie rozpatrzona , jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później 
niż 7 dni przed terminem meczu.
Zmianę terminu rozegrania meczu uzgadniają zainteresowane drużyny.
Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na termin późniejszy od planowanego w 
terminarzu rozgrywek może wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności. 

22. Wykluczenie z rozgrywek:         Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego 
rozegrania meczu 

 powoduje:
przy pierwszym zaistniałym takim przypadku obustronny walkower
przy drugim takim przypadku skutkuje  wykluczeniem tej drużyny z rozgrywek 

23. Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę regulaminową.
Oddanie 3 meczy walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek.
Drużynę wycofującą się z rozgrywek traktuje się jako spadkowicza z danej klasy 
rozgrywkowej.
Drużyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa sportowego WZTS Poznań. 

24. Weryfikacja rozgrywek IV ligi należy do WR WZTS w Poznaniu.
Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu WZTS w Poznaniu w pierwszej 
instancji i WR PZTS w Warszawie w drugiej instancji. Decyzja WR PZTS jest ostateczna 

25. Sprawy sporne wynikłe na tle rozgrywek rozpatruje i rozstrzyga Komisja pod 
przewodnictwem
Prezesa WZTS w Poznaniu zaś odwołania od tych decyzji WR PZTS w Warszawie. 

26. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika :
- drużynie , która z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 
minut,
- drużynie gospodarzy , która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia 
meczu nie zapewni właściwych warunków do gry lub gdy w przepisowym czasie nie 
usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniałą sytuacją w czasie meczu.
Przepisowym czasem usunięcia awarii oświetlenia jest 1 godz.
Natomiast w przypadku wyłączenia światła przez Zakład Energetyczny czas ten wydłuża 
się do 2 godzin.
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- drużynie która stawi się do prezentacji zdekompletowana tzn. w składzie mniejszym niż 
4 zaw. ,
- drużynie , która wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego ,
- drużynie , która nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywania meczu ,
- drużynie gospodarzy , która nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i 
piłeczek,
- drużynie , która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec 
organu prowadzącego rozgrywki. 

27. Gdy spotkanie nie zostanie dokończone na skutek awarii sprzętu lub oświetlenia- gry 
zakończone weryfikuje się zgodnie z uzyskanymi wynikami , a pozostałe walkowerami 
dla gości. 

28. W przypadkach spornych ostateczną decyzję , dotyczącą rozegrania lub nie rozegrania 
meczu podejmuje sędzia główny. 

29. Drużyna gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na drużynę przyjezdną 60min. od godz. 
wyznaczonej na rozpoczęcie meczu. 

30. Obsadę sędziowską spotkań zabezpieczają gospodarze meczy spośród sędziów 
gwarantujących właściwe przeprowadzenie zawodów.
WZTS w Poznaniu zastrzega sobie prawo delegowania sędziów na niektóre spotkania .
Koszty delegacji sędziów pokrywa gospodarz meczu stosownie do odpowiednich 
obowiązujących przepisów. 

                Mecze rozgrywa się piłeczkami o średnicy 40 mm / większe / dowolnej marki w/g    
                dyspozycji gospodarzy. 

31. Stosuje się ,, TIME OUT " - jest to 1 minutowa przerwa w grze , do wzięcia której ma 
prawo każdy z zawodników w danym pojedynku .
Przerwa może być zgłoszona sędziemu przez trenera lub zawodnika gestem złożonych 
dłoni w kształcie litery ,,T" tzn. czas. , w każdym momencie pojedynku , a zawodnik ma 
prawo kontaktu z trenerem. 

32. W rozgrywkach powyższych obowiązują uzgodnienia przedstawicieli klubów 
województwa wielkopolskiego i WZTS Poznań na zebraniu organizacyjno-
konsultacyjnym w dniu 12.09.2016 roku w Poznaniu. 

33. W powyższych rozgrywkach obowiązują ponadto aktualne przepisy sędziowskiej 
Regulamin Sportowy PZTS, a prawo interpretacji należy do WZTS w Poznaniu.

34. Drużyny mają 14 dni na rozegranie meczu po wyznaczonym terminie. 
14 dni na rozegranie spotkania po terminie wyznaczonym przez WZTS.
Jeśli nie rozegrają nastąpi weryfikacja, która zakończy się obustronnym walkowerem.

Ważne, aby do informacji prowadzącego poinformować o nowym terminie, aby ukazała się taka 
informacja na stronie wzts.pl

            Przewodniczący Wydziału Gier i Dyscypliny                          Prezes  WZTS w Poznaniu
              WZTS w Poznaniu    Marek Biernat                                       Tadeusz Nowak


