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REGULAMIN 

PROCEDUR LIGOWYCH 

 

        1. Weryfikacja rozgrywek niŜszego szczebla od II ligi w dół oraz Pucharu Polski na szczeblu 
            Województwa Śląskiego naleŜy do Wydziału Rozgrywek i Dyscypliny Śl.Z.T.S. Odwołanie od 
            tych decyzji (za wyjątkiem II ligi) przysługuje do Zarządu Śl.Z.T.S., a następnie do Wydziału 
            Rozgrywek PZTS jako pierwszej instancji i do Zarządu PZTS w drugiej instancji. Decyzje 
            Zarządu PZTS są ostateczne. 
        2.   Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika, gdy: 

- jeŜeli druŜyna z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niŜ 30 
minut; 
- jeŜeli druŜyna gospodarzy nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i 
piłek; 
- jeŜeli druŜyna gospodarzy w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia 
meczu nie zapewni właściwych warunków do gry (sala, oświetlenie pola gry, stoły, 
piłeczki, światło) lub gdy w przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu zaistniałą 
sytuacją w czasie meczu. Przepisowym czasem usunięcia awarii światła jest jedna 
godzina, w przypadku wyłączenia przez zakład energetyczny – dwie godziny. Gdy 
mecz nie zostanie dokończony na skutek awarii sprzętu, gry zakończone weryfikuje 
się zgodnie z uzyskanymi wynikami, a pozostałe walkowerami dla gości; 
 - jeŜeli przeciwna druŜyna stawi się do prezentacji zdekompletowana, to znaczy w 
składzie mniejszym niŜ minimum określone w regulaminie rozgrywek. Sytuacja taka 
dotyczy obydwu druŜyn przystępujących do meczu, który nie zostanie rozegrany, a 
wynik zostanie zweryfikowany jako obustronny walkower; 
- jeŜeli przeciwna druŜyna wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego. Sytuacja 
taka dotyczy obydwu druŜyn, a rozegrany mecz zostaje zweryfikowany jako 
obustronny walkower; 
- jeŜeli druŜyna gospodarzy nie powiadomiła regulaminowo o zmianie miejsca lub 
terminu rozgrywek; 
- jeŜeli przeciwna druŜyna przed terminem meczu nie dopełniła formalności 
finansowych wobec PZTS lub Śl.ZTS. W sytuacji zalegania obydwu druŜyn, mecz 
zostaje zweryfikowany jako obustronny walkower; 

       3.  JeŜeli dwie druŜyny ligowe nie przystąpią do rozegrania meczu w nowym terminie 
            wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek i Dyscypliny, to mecz ten – po bezskutecznym 
            zakończeniu negocjacji, moŜe być zweryfikowany obustronnym walkowerem ze wszelkimi 
            konsekwencjami tej decyzji.  
       4.   W przypadkach spornych ostateczną decyzję dotycząca rozegrania lub odwołania zawodów 
             podejmuje sędzia główny zawodów. 

5.  DruŜyny uczestniczące w rozgrywkach ligowych mają obowiązek powiadomić organ 
      prowadzący rozgrywki oraz zainteresowane druŜyny występujące w tych samych rozgrywkach  
      o zmianie miejsca i terminu rozgrywania meczu.    
6.  Przed rozpoczęciem kaŜdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie druŜyn. 
7.  W druŜynach męŜczyzn nie mogą występować kobiety, chyba Ŝe organ prowadzący rozgrywki 
      postanowił inaczej. 
8.  Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry zarówno w grach indywidualnych jak i 
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     druŜynowych  wynosi 5 minut. Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem, ale ani 
     on ani jego druŜyna nie tracą prawa do gry w dalszym ciągu zawodów lub następnych grach. 
9.  W uzasadnionych przypadkach druŜyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o 
      zmianę terminu meczu na inny niŜ planowano. Prośba będzie rozpatrzona, jeŜeli wpłynie do 
     organu prowadzącego rozgrywki nie później niŜ 7 dni przed terminem meczu. WyraŜenie 
     zgody na przełoŜenie meczu na inny termin moŜe wynikać jedynie z wyjątkowych  
     okoliczności, przy czym wnioskująca druŜyna w pierwszej kolejności powinna uzgodnić nowy 
     termin z druŜyną przeciwną i uzyskać akceptację Wydziału Rozgrywek i Dyscypliny. Wniosek 
     ma być złoŜony na piśmie. 

     10. Powołanie zawodnika do reprezentacji Polski stanowi podstawę do przełoŜenia meczu na inny 
            termin. Ustala się następującą procedurę przekładania meczu z urzędu: 

- PZTS informuje klub o powołaniu zawodnika do reprezentacji Polski; 
- Klub w odpowiedzi powinien wystosować pismo do Wydziału Rozgrywek PZTS z prośbą o 
przełoŜenie meczu z urzędu. Jeśli takie pismo nie wpłynie, to uwaŜa się, Ŝe klub moŜe 
rozegrać mecz ligowy we wcześniej ustalonym terminie. 
- w pierwszej kolejności mecze przekłada się na terminy ustalone jako rezerwowe. Jeśli w 
terminie rezerwowym zawodnik nadal będzie reprezentował Polskę lub jeśli termin 
rezerwowy nie został z góry ustalony w terminarzu rozgrywek, wówczas nowy termin 
rozgrywania meczu ustala się na drodze negocjacji pomiędzy zainteresowanymi klubami. 

      11.  Godziny rozpoczęcia meczów są ustalone w terminarzu rozgrywek ligowych.  
             W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość zmiany tych godzin. Przy 
              ewentualnej zmianie godziny rozpoczęcia meczu, naleŜy kierować się moŜliwością 
              dogodnego dojazdu druŜyny gości. 

12. Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę finansową w kwocie określonej w 
Regulaminie  finansowym. Oddanie trzech meczów walkowerem bez uzasadnienia powoduje 

       wycofanie druŜyny z rozgrywek. 
        13.DruŜynę wycofującą się z rozgrywek w rundzie zasadniczej traktuje się jako spadkowicza z 
             danej klasy rozgrywkowej. DruŜyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa 
             klubowego. 

14. W przypadku wycofania druŜyny w rundzie zasadniczej stosuje się następujące zasady 
      postępowania: 

- jeŜeli druŜyna została wycofana w trakcie pierwszej rundy, to wszystkie jej dotychczasowe 
wyniki zostają anulowane, a druŜyna zostaje wykreślona z rozgrywek. Tylko w szczególnym 
przypadku uzasadniającym wycofanie druŜyna moŜe wystąpić w następnym sezonie o jedną 
klasę rozgrywkową niŜej; 
- jeŜeli druŜyna została wycofana w drugiej rundzie wyniki pierwszej rundy nie zostają 
anulowane, natomiast wszystkie wyniki meczów drugiej rundy anuluje się. DruŜyna w tym 
przypadku przesunięta jest na ostanie miejsce tabeli i w następnym sezonie moŜe wystąpić w 
niŜszej klasie rozgrywkowej. 

       15. Odpowiedzialnym za weryfikację sal do rozgrywek ligowych jest Wydział Rozgrywek i 
              Dyscypliny Śl.ZTS. 

16. JeŜeli klub zwróci się o przysłanie obserwatora Śl.ZTS na mecz, winien dokonać opłaty 
        w kwocie 100zł do Śl.ZTS. Obserwator po przedstawieniu pisemnego sprawozdania z meczu 
       będzie miał wypłacony ekwiwalent przez Sl.ZTS.   

      17.  Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych 

 Warunki niezbędne do formalnego przekazania miejsca w rozgrywkach drużynowych: 
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- wniosek do Wydziału Rozgrywek Śl.Z.T.S. o wyrażenie zgody na przekazanie miejsca, 

podpisany przez zainteresowane kluby sportowe. Do wniosku należy załączyć następujące 

dokumenty: 

- uchwała klubu sportowego XXX o przekazaniu miejsca na rzecz klubu YYY; 

- uchwała klubu sportowego YYY o przekazaniu miejsca na rzecz klubu XXX. 

- wniesienie opłat na rzecz Śląskiego Związku Tenisa Stołowego przez klub przejmujący. 

  W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w rozgrywkach ligowych po 30.06.2014r., 

  o zwolnione miejsce będą rozgrywane mecze barażowe z udziałem drużyn uprawnionych. 

                                                                 Dyrektor Organizacyjny Śl.Z.T.S. 

                                                            Przewodniczący Wydziału Rozgrywek 

                                                                             /-/Jan Kaczyński 

 
 

 
 

  


