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KOMUNIKAT NR 225/2011/2012
System rozgrywania meczy II ligi kobiet i mężczyzn
w rundzie rewanżowej
sezonu 2011/2012

Wyciąg z regulaminu rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn:
7. Rozgrywki w II lidze , prowadzone są według następujących zasad :
o I runda rozgrywana jest bez rankingu indywidualnego;
o punktacja w I rundzie jest jednolita na obydwu stołach tzn. na zwycięstwo w
grze indywidualnej zawodnik otrzymuje 1 pkt., za zwycięstwo w grze
deblowej obaj zawodnicy otrzymują po 0,5 pkt.;
o w II rundzie mecze rozgrywa się według rankingu indywidualnego
zawodników za I rundę;
o punktacja w II rundzie jest jednolita na obydwu stołach tzn. na zwycięstwo w
grze indywidualnej zawodnik otrzymuje 1 pkt., za zwycięstwo w grze
deblowej obaj zawodnicy otrzymują po 0,5 pkt.;
o po rozegraniu I rundy następuje podział według zajętych miejsc na dwie
grupy:
 grupa A – rozgrywa mecze o miejsca 1-8
 grupa B – rozgrywa mecze o miejsca 9-16
o przydzielenie numerów do II rundy jest zgodne z miejsca zajętymi w I rundzie
o mecze II rundy w obydwu grupach rozgrywane są systemem „kaŜdy z
kaŜdym”, przy czym druŜyny, które występowały w I rundzie w roli
gospodarza, w meczach rewanŜowych grają na wyjazdach;
Informuje się, że zawodnik lub zawodniczka z najwyższym numerem rankingowym, którzy
są wpisani do protokołu meczowego jako rezerwowi, mogą wystąpić w meczu na
dowolnej pozycji po rozegraniu pierwszej serii gier i gier podwójnych.
Natomiast udział zawodnika lub zawodniczki z najwyższym numerem rankingowym,
którzy są wpisani do protokołu meczowego jako rezerwowi, w grze podwójnej jest
możliwy tylko na pierwszym stole po rozegraniu pierwszej serii gier indywidualnych.
Za niezgodne z rankingiem ustawienie do protokołu meczowego w grze podwójnej
weryfikuje się walkowerem tylko grę podwójną.
Za niezgodne z rankingiem ustawienie do protokołu meczowego w grach pojedynczych
cały mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 10:0.
Uwaga: w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy nr 1 w liście rankingowej jest dwóch
zawodników, wówczas w grze podwójnej nr 1 będzie zawodnik, który jako pierwszy
wystąpił na pierwszym stole.
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