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KOMUNIKAT NR 218/2012/2013 

Uwagi 

 do Regulaminu Rozgrywek II ligi mężczyzn i kobiet 

 dotyczące rundy rewanżowej 

sezon 2012/2013 
 
 

Wydział Rozgrywek Śląskiego związku Tenisa Stołowego przypomina zasady rozgrywania 
meczy II ligi kobiet i mężczyzn w rundzie rewanżowej. 

1. Mecze II rundy rozgrywa się zgodnie z rankingiem  indywidualnym        zawodników 
i zawodniczek sporządzonym na podstawie wyników I rundy bez uwzględnienia 
punktów w grach podwójnych. 

2. Zawodnicy (zawodniczki) występujący w meczu zobowiązani są do umieszczenia w 
protokole meczowym w kolejności obejmującej najwyższy numer rankingowy, tzn. 
zawodnik (zawodniczka) z numerem 1 i 2 listy rankingowej jest zobowiązany do gry 
na pierwszym stole, natomiast do gry na drugim stole zobowiązani są zawodnicy 
(zawodniczki) posiadający kolejne numery rankingowe. W przypadku braku 
zawodnika (zawodniczki) z numerem 1, najwyższy numer rankingowy przejmuje 
kolejny zawodnik (zawodniczka) tej listy. 

3. W przypadku, gdy zawodnik (zawodniczka) z najwyższym numerem rankingowym 
występuje tylko w grach pojedynczych (bez udziału w grze podwójnej), do gry 
podwójnej na pierwszym stole zobowiązany jest zawodnik (zawodniczka), który ma 
najwyższy numer rankingowy. 

4. zawodnik z najwyższym numerem rankingowym, który jest wpisany do 
protokołu meczowego jako rezerwowy, może wystąpić w meczu na dowolnej 

pozycji po rozegraniu pierwszej serii gier i gier podwójnych.  

5. udział zawodnika z najwyższym numerem rankingowym, który jest wpisany 
do protokołu meczowego jako rezerwowy, w grze podwójnej jest możliwy 

tylko na pierwszym stole po rozegraniu pierwszej serii gier indywidualnych. 

6. za niezgodne z rankingiem ustawienie do protokołu meczowego w grze 
podwójnej weryfikuje się walkowerem tylko grę podwójną. 

7. za niezgodne z rankingiem ustawienie do protokołu meczowego w grach 
pojedynczych cały mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 10:0.  
 
Komunikat powyższy wydaje się w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami w niektórych rozegranych meczach II rundy. 
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