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KOMUNIKAT NR 030/2010/2011
Regulamin
Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów
na sezon 2010/2011

1. Organizator
Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach
2. Cel
Popularyzacja tenisa stołowego jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwo i
podnoszenie poziomu sportowego.
3. Uczestnictwo
- kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy, uczelnie i szkoły oraz inne organizacje posiadające
statut
- prawo startu w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów posiadają wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do
rozgrywek w oficjalnie karcie ewidencyjnej, którzy zobowiązują się do potwierdzenia
własnoręcznym podpisem o posiadaniu ważnych badań lekarskich zezwalających na grę w tenisa
stołowego
- w rozgrywkach nie jest wymagana licencja sportowa PZTS
- zawodnicy, którzy ukończyli wiek 40 lat mogą jednocześnie występować w rozgrywkach PZTS
(obowiązuje licencja na dany sezon) oraz w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów pod warunkiem
reprezentowania tego samego klubu. Zabrania się w tym przypadku reprezentowania dwóch
różnych klubów lub organizacji w jednym sezonie ligowym.
- Zawodnicy którzy nie ukończyli 40 roku życia, a uprzednio posiadali licencję PZTS z określoną
przynależnością klubową mogą występować w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów pod
warunkiem wymaganej przerwy jednego pełnego sezonu (sezon PZTS trwa od 1.07 do 30.06).
- Zawodnicy którzy nie są obywatelami Polski mogą występować w Śląskiej Lidze Amatorów i
Weteranów pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych warunków.
- Dodatkowych zawodników można zgłaszać w trakcie sezonu ligowego z wyjątkiem sytuacji gdy do
zakończenia rozgrywek ligowych pozostały ostatnie 2 ligowe kolejki.
4. Ubezpieczenie
Zawodnicy występujący w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów są ubezpieczeni od NNW przez:
- Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach – dotyczy zawodników posiadających licencje PZTS
- Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach – dotyczy zawodników bez licencji.
5. Przepisy
Rozgrywki Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów prowadzone są w oparciu o aktualne przepisy i
regulaminy PZTS. Wyjątek stanowi dopuszczenie do gry rakietek dostępnych w ogólnej sprzedaży
bez oznakowania ITTF, ale z zachowaniem wymaganych kolorów okładzin tj. czarnym i czerwonym.
Nie dopuszcza się rakietek z dwoma okładzinami w tym samym kolorze.
6. Forma rozgrywek
- I liga składa się z 10 drużyn, drużyny grają systemem dwurundowym, przy czym w II rundzie
drużyny rozstawiane są według zajętych miejsc w I rundzie
- II liga składa się z 16 drużyn, drużyny grają systemem dwurundowym, przy czym po rozegraniu I
rundy w rundzie rewanżowej następuje podział na grupę A, w której drużyny grają o miejsca 1-8,
i grupę B, w której drużyny grają o miejsca 1-16.
- Puchar Ligi rozgrywany systemem pucharowym
Mecz składa się z 9 gier pojedynczych i 1 gry deblowej, która rozgrywana jest po 1. serii gier według
klucza: A-X, B-Y, C-Z, gra podwójna, B-X, A-Z, C-Y, B-Z, C-X, A-Y.
Po rozegraniu 1. serii gier, począwszy od gier deblowych mogą być wprowadzeni zawodnicy
rezerwowi, przy czym zawodnik zmieniony nie ma prawa powrotu do gry.

7. Klasyfikacje
Niezależnie od klasyfikacji drużynowej prowadzony jest ranking indywidualny zawodników I i II ligi.
8. Awanse i spadki
Zespoły które w I lidze zajmują 9 i 10 miejsce spadają bezpośrednio do II ligi, natomiast zespół z
miejsca 8 rozgrywa dwumecz barażowy z zespołem który zajął 3 miejsce w II lidze. Gospodarzem 1go meczu jest zespół z II ligi. Zespoły które w II lidze zajęły 1 i 2 miejsca uzyskują bezpośredni awans
do I ligi, natomiast zespół który zajął 3 miejsce rozgrywa dwumecz barażowy z 8 zespołem I ligi. W
przypadku rezygnacji z gry w wyższej klasie rozgrywkowej zespołów z miejsc 1-2 trzeci zespół nie
rozgrywa meczu barażowego z 8 zespołem I ligi.
9. Inne postanowienia
- Mecze rozgrywa się według ustaleń podanych w terminarzu rozgrywek i charakterystyce
poszczególnych drużyn w dniach podanych przez gospodarza meczu według obowiązującego
protokołu.
- Maksymalny czas oczekiwania na rozpoczęcie meczu wynosi 30 min (dot. zarówno gości jak i
gospodarzy).
- Drużyny przystępują do meczu w pełnych 3 osobowych składach
- Trzy mecze oddane walkowerem bez uzasadnienia powodują wykluczenie drużyny z rozgrywek
- Mecz w którym wystąpił zawodnik nieuprawniony weryfikowany jest jako walkower i nie jest
zaliczany do meczy oddanych walkowerem bez uzasadnienia.
- Zawodnik który w danym cyklu rozgrywek rozegrał trzy mecze w drużynie wyższej klasy nie ma już
prawa do gry w tym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy.
- W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie rozgrywkowej przed
rozpoczęciem rozgrywek klub zgłasza oddzielne imienne składy drużyn. Zawodnik zgłoszony do
składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu w tej samej klasie
rozgrywkowej.
- Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w
jednym terminie ligowym oraz w meczach przełożonych z danej kolejki na inny termin (termin
ligowy-tydzień kalendarzowy od poniedziałku do niedzieli).
- Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu
wygranym walkowerem gdzie zawodnik wpisany jest do podstawowego składu. Nie dotyczy to
zawodnika rezerwowego który nie występuje w danym meczu.
- W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek w I rundzie wszystkie mecze rozgrywane z tą
drużyną zostaną anulowane. Jeżeli drużyna wycofa się w II rundzie rozgrywek zostaną anulowane
tylko mecze II rundy, a drużyna zostanie sklasyfikowana na ostatnim miejscu w danej lidze.
- Gospodarz meczu jest zobowiązany niezwłocznie po zakończeniu meczu podać wynik telefonicznie
oraz do wysłania protokołu z rozegranego meczu w następnym dniu roboczym.
- Zawodnicy urodzeni w roku 1993 i młodsi reprezentujący UKS-y lub TKKF-y, którzy posiadają
wykupione licencje okresowe PZTS i startują w rozgrywkach Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów nie
tracą prawa uczestnictwa w turniejach organizowanych w Województwie Śląskim przez innych niż
Śląski Związek Tenisa Stołowego organizatorów. W przypadku gdyby drużyna danego UKS lub TKKF
wystąpiła w oficjalnych rozgrywkach ligowych Śląskiego Związku Tenisa Stołowego zawodnicy tracą
prawo gry jako niestowarzyszeni w turniejach organizowanych w Województwie Śląskim przez
innych niż Śląski Związek Tenisa Stołowego organizatorów. Zapis ten wprowadza się w celu
umożliwienia gry zawodnikom klubów UKS i TKKF w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych i
Mistrzostwach Śląska.
10. Kierownictwo Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów
Kaczyński Jan – przewodniczący
Guzik Jan – sekretarz
Krupa Sebastian – członek zarządu
Jaskólski Józef – członek zarządu
Kołodziejczyk Marian – członek zarządu
11. Zdarzenia i sytuacje nieprzewidziane w wyżej wymienionym regulaminie rozpatruje i
rozstrzyga zarząd Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów.
Przewodniczący Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów
/-/Jan Kaczyński

