
                                                REGULAMIN  

              Rozgrywek Drużynowych o Mistrzostwo II Ligi Kobiet
                                 Strefy I – gr 1
                    w Tenisie Stołowym od sezonu 2014/2015

1. W powyższych Rozgrywkach Drużynowych Strefy I  II Ligi Kobiet obowiązują 
aktualne przepisy sędziowskie i Regulamin Rozgrywek PZTS od sezonu 2014/2015 
oraz ustalenia z Prezesami Zarządów Wojewódzkich Związków Tenisa Stołowego / 
Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego 

2. Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyny awansującej do baraży walczącej o awans 
do I ligi

3. W rozgrywkach startuje 9 zespołów
4. Rozgrywki będą prowadzone w I i II Rundzie systemem „ każdy z każdym”. 

         Drużyna zajmująca w rozgrywkach pierwsze miejsce uzyskuje awans do baraży o  
         awans  do I ligi. 
        Ze względów terytorialnych i terminowych mecze odbywają się w „Parach”

5. Drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek jest 
gospodarzem i występuje zawsze pod „A” , natomiast drużyna gości pod „X”

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

7. Mecz składa się z 10 gier, rozgrywa się jednocześnie na 2 stołach przez dwa teamy 2 
osobowe systemem Davis Cup w następującej kolejności:

          
                      Stół  1                                                  Stół  2
                 1.  A – X                                                2.  C – W
                 3.  B – Y                                                4.  D – Z
                 5.  gra podwójna                                   6.  gra podwójna
                 7.  A – Y                                               8.  C – Z
                 9.  B – X                                              10.  D – W
  i rozgrywa się do końca / 10 gier/
8. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt. , remis 1 pkt. , a porażkę 0 pkt.
9. O kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje ilość zdobytych punktów.  

W przypadku równej ilości punktów w grupie decydują wyniki bezpośrednich spotkań 
pomiędzy zainteresowanymi drużynami, dalej stosunek gier, setów , piłeczek

10 Każda zawodniczka występująca w drużynie winna posiadać wykupioną aktualną 
licencję okresową na dany sezon i ważne badania lekarskie / kartę zdrowia 
sportowca/

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

13. Ustawienie zawodniczek w I rundzie jest dowolne zarówno w grach 
pojedynczych jak również w grach podwójnych.

14.  W II rundzie stosowany będzie Ranking na podstawie wyników indywidualnych 
w I rundzie wg zasad punktacji:

- na stole 1 zawodniczka za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt. ,
- na stole  2 zawodniczka za zwycięstwo otrzymuje 2 pkt. ,
- suma zdobytych punktów pomocniczych przez zawodniczkę decyduje o 

pozycji w Rankingu klubowym na II rundę rozgrywek
15. W II rundzie zawodniczki występujące w danym meczu musza rozpocząć mecz na 

stole 1 lub 2 wg pozycji Rankingu klubowego.



Zawodniczki rezerwowe w danym meczu wchodzą do gry po I serii na dowolne już 
stoły niezależnie od obowiązującego Rankingu.
W II rundzie w pierwszej parze deblowej występuje zawodniczka z najwyższym 
Rankingiem ligowym.
Ustawienie niezgodne z Rankingiem powoduje weryfikację spotkań indywidualnych 
lub pary deblowej jako walkowery dla przeciwników i nałożenie kar regulaminowych

16. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja drużyn i powitanie.
Brak jednolitego stroju / ubioru/ w czasie prezentacji i gier podwójnych powoduje 
nałożenie na klub kary porządkowo-regulaminowej.

17. Opłata startowa w rozgrywkach na sezon ustalona została w wysokości 400,- zł od 
startującej drużyny – płatna na rzecz organu prowadzącego rozgrywki II ligi na 
podstawie przesłanej Faktury , pod rygorem wykluczenia z nich.

18.  Gospodarz meczu zobowiązany jest w przeciągu 48 godzin od zakończenia meczu 
przesłać na adres WZTS w Poznaniu lub osoby prowadzącej rozgrywki oryginał 
protokołu rozegranego spotkania, natomiast wyniki meczu należy telefonicznie 
przekazać  pod nr. 601 584 828 / Tadeusz Nowak/.

19.  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 nie później niż 7 
dni przed terminem meczu. Zmianę terminu meczu uzgadniają zainteresowane 
drużyny.

20. Wykluczenie z rozgrywek:
              Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu 
               –   powoduje:
1. przy pierwszym zaistniałym takim przypadku 
obustronny walkower
2. przy drugim takim przypadku skutkuje 
wykluczeniem tej drużyny z rozgrywek 

21. 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 WZTS lub 
PZTS.

22. Weryfikacja rozgrywek II ligi należy do WR WZTS w Poznaniu, następnie do WR 
PZTS

23. Sprawy sporne wynikłe na tle rozgrywek II ligi rozstrzyga Komisja złożona z 
przedstawicieli:. Wielkopolskiego i Zachodnio-Pomorskiego Związku Tenisa 
Stołowego pod przewodnictwem Prezesa WZTS w Poznaniu, zaś odwołania od tych 
decyzji rozpatruje WR PZTS.

24. 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 w 
przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniałą 
sytuacją w czasie meczu,

- drużynie, która stawi się do prezentacji zdekompletowana, tzn. w składzie 
mniejszym niż 4 zawodniczki,

- drużynie, która wystawiła do gry zawodniczkę nie uprawnioną,
- drużynie, która nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywania meczu,



- drużynie gospodarzy , która nie dostarczyła odpowiedniej jakości piłeczek i 
równej marki stołów,

- drużynie , która przed terminem meczu nie dopełniła formalności 
finansowych wobec organu prowadzącego rozgrywki

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

26. Sędziego meczy zapewniają odpowiednio gospodarze , lub w szczególnych 
przypadkach wyznaczeni sędziowie uprawnieni przez właściwy WZTS na terenie 
którego jest rozgrywany. Po za wymienionymi ustaleniami obowiązują zasady 
Regulaminowe i Przepisy Sędziowskie na dany sezon rozgrywek drużynowych 
PZTS.

27. Wszelkie zmiany i nowelizacje niniejszego Regulaminu wymagają aprobaty obydwu 
OZTS-ów.

  UWAGA !
  Weryfikację miejsc rozgrywania meczy mają obowiązek przeprowadzić OZTS-y w 
terenie swojej działalności.

                                                                         Prezes  WZTS w Poznaniu
                                                                              Tadeusz Nowak


