REGULAMINY ROZGRYWEK
LIGOWYCH I PUCHAROWYCH
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
na sezon 2014/2015
REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI MĘŻCZYZN
1. W rozgrywkach II ligi mężczyzn uczestniczy 16 drużyn Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego i Opolskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
2. I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” bez indywidualnego
rankingu klubowego.
3. Gospodarze meczu występują na ustawieniu A, natomiast goście na ustawieniu
X.
4. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników, z prawem gry
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po
rozegraniu pierwszej serii gier.
5. Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach według
następującego klucza

6.

7.
8.

9.

Stół I
Stół II
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
Mecz rozgrywa się zgodnie z załączonym protokołem
Zawodnicy występujący w meczu są bezwzględnie zobowiązani do
potwierdzenia ważności badań lekarskich w załączonym protokole meczowym.
Odpowiedzialnym za podpisy jest sędzia prowadzący mecz. Brak podpisów
potwierdzających ważność badań skutkować będzie koniecznością przesłania
ważnych badań do WRiD celem ich weryfikacji. W przypadku ich braku mecz
zostanie zweryfikowany jako walkower.
Zwycięstwo w meczu punktowane będzie 2 punktami, remis 1 punkt, porażka 0
punktów.
Punktacja indywidualna w I rundzie jest jednakowa 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.
Po rozegraniu I rundy następuje podział według zajętych miejsc na dwie grupy:
 grupa A – rozgrywać będzie mecze w II rundzie o miejsca 1-8
 grupa B – rozgrywać będzie mecze w II rundzie o miejsca 9-16.

- przydzielenie numerów do II rundy jest zgodne z miejsca zajętymi w I rundzie
- mecze II rundy w obydwu grupach rozgrywane są systemem „każdy z każdym”,
przy czym drużyny, które występowały w I rundzie w roli gospodarza,
w meczach rewanżowych grają na wyjazdach;
10. Mecze II rundy rozgrywa się zgodnie z rankingiem indywidualnym
sporządzonym na podstawie wyników I rundy;
- zawodnicy występujący w meczu zobowiązani są do umieszczenia

w protokole meczowym w kolejności obejmującej najwyższe numery
rankingowe, tzn. zawodnicy z numerem 1 i 2 listy rankingowej biorący
udział w meczu są zobowiązani do gry na pierwszym stole, natomiast do
gry na drugim stole zobowiązani są zawodnicy posiadający kolejne
numery rankingowe. W przypadku braku zawodnika z numerem 1,
najwyższy numer rankingowy przejmuje kolejny zawodnik;
- 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;
- w grze podwójnej nie obowiązuje ranking i ustawienie zawodników jest
dowolne;
- za niezgodne z rankingiem ustawienie do protokołu meczowego w grach
pojedynczych cały mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 10:0.
- punktacja indywidualna w II rundzie jest jednakowa 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.
11. Awanse i spadki
• po rozegraniu dwóch rund zespół, który zajął pierwsze miejsce uzyskuje
prawo gry w barażu o I ligę z mistrzem VIII grupy terytorialnej, w skład
której wchodzą drużyny z woj. Dolnośląskiego i Lubuskiego. Baraż
rozgrywany jest na zasadzie dwumeczu;
• zespoły z miejsc 14-16 spadają z II ligi;
• w przypadku spadku z I ligi drużyny z województwa Śląskiego lub
Opolskiego i braku awansu do I ligi mistrza rozgrywek II ligi drużyna,
która zajmie 13 miejsce rozegra dwumecz barażowy ze zwycięzcą
dwumeczu wicemistrzów III ligi Śląskiej i Opolskiej o prawo gry w II
lidze. W przypadku gdy mistrz II ligi uzyska awans i żadna z drużyn I ligi
z województwa Śląskiego lub Opolskiego nie spadnie lub w też inny
sposób zwolni się miejsce w II lidze, wtedy dwumecz barażowy rozegra
drużyna, która zajęła miejsce 14 w II lidze oraz przegrany wicemistrz III
ligi województwa Śląskiego i Opolskiego. W przypadku spadku z I ligi
dwóch drużyn województwa Śląskiego lub Opolskiego i braku awansu do I
ligi mistrza rozgrywek II ligi, awans uzyskuje zwycięska drużyna
dwumeczu barażowego mistrza województwa Śląskiego i Opolskiego.
Przegrany tego dwumeczu rozegra dwumecz barażowy z drużyną, która
zajęła 13 miejsce w II lidze. O trzecie wolne miejsce w II lidze grać będzie
zwycięzca dwumeczu barażowego wicemistrzów województwa Śląskiego i
Opolskiego z zespołem, który zajął 12 miejsce w rozgrywkach II ligi.
12. Zawodnicy biorący udział w prezentacji i w grze podwójnej muszą być ubrani
jednakowo, a zawodnicy rezerwowi w czasie prezentacji muszą być obecni
na sali.
13. 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. Powyższa zasada nie dotyczy:
o juniorów, kadetów, młodzików grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą
prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorzy, grający w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy.

14. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie
rozgrywkowej, przed rozpoczęciem rozgrywek, klub zgłasza do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik zgłoszony
do składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu
w tej samej klasie rozgrywkowej.
15. Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch
meczach w jednym terminie ligowym oraz w przełożonych meczach z danej kolejki na
inny termin.(Przez jeden termin ligowy rozumie się okres od poniedziałku do niedzieli).
Gdy zawodnik np. w środę zagra w III lidze, to kolejny mecz może rozegrać np. w II
lidze w następnym tygodniu.
16. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz
w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do podstawowego
składu. Zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu, który nie wystąpił w tym meczu nie
jest traktowany jako uczestnik meczu.
17. Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu telefonicznie
bezpośrednio po jego rozegraniu, natomiast protokół z rozegranego meczu należy
przesłać e-mailem do Biura Śl.Z.T.S., a oryginał dostarczyć najpóźniej do czwartku
następnego tygodnia. Brak nadesłania protokołu w tym terminie powoduje naliczanie
opłat regulaminowych zgodnie z Komunikatem Finansowym Śl.Z.T.S.
18. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być przełożone na
termin późniejszy.
19. O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie sezonu,
decyduje Wydział Rozgrywek.

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET
1. W rozgrywkach II ligi kobiet uczestniczy 16 drużyn Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego i Opolskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
2.I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” bez indywidualnego rankingu
klubowego.
3.Gospodarze meczu występują na ustawieniu A, natomiast goście na ustawieniu X.
4. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodniczek, z prawem gry
zawodniczek rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po
rozegraniu pierwszej serii gier.
5. Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach według
następującego klucza
Stół I
Stół II
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
Mecz rozgrywa się zgodnie z załączonym protokołem
6. Zawodniczki występujące w meczu są bezwzględnie zobowiązane do
potwierdzenia ważności badań lekarskich w załączonym protokole meczowym.
Odpowiedzialnym za podpisy jest sędzia prowadzący mecz. Brak podpisów
potwierdzających ważność badań skutkować będzie koniecznością przesłania
ważnych badań do WRiD celem ich weryfikacji. W przypadku ich braku mecz
zostanie zweryfikowany jako walkower.
7. Zwycięstwo w meczu punktowane będzie 2 punktami, remis 1 punkt, porażka 0
punktów.
8. Punktacja indywidualna w I rundzie jest jednakowa na obydwu stołach, tzn. na
zwycięstwo w grze indywidualnej zawodniczka otrzymuje 1 pkt., za zwycięstwo
w grze deblowej obie zawodniczki otrzymują po 0,5 pkt.
9. Po rozegraniu I rundy następuje podział według zajętych miejsc na dwie grupy:
 grupa A – rozgrywać będzie mecze w II rundzie o miejsca 1-8
 grupa B – rozgrywać będzie mecze w II rundzie o miejsca 9-16.
- przydzielenie numerów do II rundy jest zgodne z miejsca zajętymi w I rundzie
- mecze II rundy w obydwu grupach rozgrywane są systemem „każdy z każdym”,
przy czym drużyny, które występowały w I rundzie w roli gospodarza,
w meczach rewanżowych grają na wyjazdach;
10. Mecze II rundy rozgrywa się zgodnie z rankingiem indywidualnym
sporządzonym na podstawie wyników I rundy;
- zawodniczki występujące w meczu zobowiązanie są do umieszczenia
w protokole meczowym w kolejności obejmującej najwyższe numery
rankingowe, tzn. zawodniczki z numerem 1 i 2 listy rankingowej biorące
udział w meczu są zobowiązane do gry na pierwszym stole, natomiast do
gry na drugim stole zobowiązane są zawodniczki posiadające kolejne
numery rankingowe. W przypadku braku zawodniczki z numerem 1,
najwyższy numer rankingowy przejmuje kolejna zawodniczka;
- zawodniczka z najwyższym numerem rankingowym, która jest wpisana
do protokołu meczowego jako rezerwowa, może wystąpić w meczu na

dowolnej pozycji po rozegraniu pierwszej serii gier;
- w grze podwójnej nie obowiązuje ranking i ustawienie zawodniczek jest
dowolne;
- za niezgodne z rankingiem ustawienie do protokołu meczowego w grach
pojedynczych cały mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 10:0.
- punktacja indywidualna w II rundzie jest jednakowa na obydwu stołach, tzn. na
zwycięstwo w grze indywidualnej zawodniczka otrzymuje 1 pkt., za
zwycięstwo w grze deblowej obie zawodniczki otrzymują po 0,5 pkt.
11. Awanse i spadki
• po rozegraniu dwóch rund zespół, który zajął pierwsze miejsce uzyskuje
prawo gry w barażu o I ligę z mistrzem VIII grupy terytorialnej, w skład
której wchodzą drużyny z woj. Dolnośląskiego i Lubuskiego. Baraż
rozgrywany jest na zasadzie dwumeczu;
• zespoły z miejsc 14-16 spadają z II ligi;
• w przypadku spadku z I ligi drużyny z województwa Śląskiego lub
Opolskiego i braku awansu do I ligi mistrza rozgrywek II ligi drużyna,
która zajmie 13 miejsce rozegra dwumecz barażowy ze zwycięzcą
dwumeczu wicemistrzów III ligi Śląskiej i Opolskiej o prawo gry w II
lidze. W przypadku gdy mistrz II ligi uzyska awans i żadna z drużyn I ligi
z województwa Śląskiego lub Opolskiego nie spadnie lub w też inny
sposób zwolni się miejsce w II lidze, wtedy dwumecz barażowy rozegra
drużyna, która zajęła miejsce 14 w II lidze oraz przegrany wicemistrz III
ligi województwa Śląskiego i Opolskiego. W przypadku spadku z I ligi
dwóch drużyn województwa Śląskiego lub Opolskiego i braku awansu do I
ligi mistrza rozgrywek II ligi, awans uzyskuje zwycięska drużyna
dwumeczu barażowego mistrza województwa Śląskiego i Opolskiego.
Przegrany tego dwumeczu rozegra dwumecz barażowy z drużyną, która
zajęła 13 miejsce w II lidze. O trzecie wolne miejsce w II lidze grać będzie
zwycięzca dwumeczu barażowego wicemistrzów województwa Śląskiego i
Opolskiego z zespołem, który zajął 12 miejsce w rozgrywkach II ligi.
12. Zawodniczki biorące udział w prezentacji i w grze podwójnej muszą być ubrane
jednakowo,
a zawodniczki rezerwowe w czasie prezentacji muszą być obecne na sali.
13. Zawodniczka, która w danym cyklu rozgrywek rozegrała trzy mecze w drużynie
wyższej klasy, nie ma już prawa do gry w tym cyklu rozgrywek w drużynie
niższej klasy. Powyższa zasada nie dotyczy:
o juniorek, kadetek, młodziczek grających w ekstraklasie i I lidze, które tracą
prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o kadetek i młodziczek grających w II lidze, które tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorki, grające w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy.
14. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie
rozgrywkowej, przed rozpoczęciem rozgrywek, klub zgłasza do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodniczka
zgłoszona do składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego
samego klubu w tej samej klasie rozgrywkowej.
15. Obowiązuje zakaz gry zawodniczki na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch
meczach w jednym terminie ligowym oraz w przełożonych meczach z danej kolejki na
inny termin.(Przez jeden termin ligowy rozumie się okres od poniedziałku do niedzieli).

Gdy zawodniczka np. w środę zagra w III lidze, to kolejny mecz może rozegrać np. w II
lidze w następnym tygodniu.
16. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz
w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodniczka wpisana jest do podstawowego
składu. Zawodniczka rezerwowa wpisana do protokołu, która nie wystąpiła w tym meczu
nie jest traktowana jako uczestniczka meczu.
17. Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu telefonicznie
bezpośrednio po jego rozegraniu, natomiast protokół z rozegranego meczu należy
przesłać e-mailem do Biura Śl.Z.T.S., a oryginał dostarczyć najpóźniej do czwartku
następnego tygodnia. Brak nadesłania protokołu w tym terminie powoduje naliczanie
opłat regulaminowych zgodnie z Komunikatem Finansowym Śl.Z.T.S.
18. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być przełożone na
termin późniejszy.
19. O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie sezonu,
decyduje Wydział Rozgrywek.

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI MĘŻCZYZN

.

1. III liga składa się z dwóch grup terytorialnych po 16 zespołów każda. W grupie I
grają zespoły z okręgu Katowic i Gliwic, natomiast w grupie II grają zespoły
z okręgu Bielsko Biała i Jastrzębie-Zdrój.
2. I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”.
3. Gospodarze meczu występują na ustawieniu A, natomiast drużyny gości na
ustawieniu X.
4. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników, z prawem gry
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po
rozegraniu pierwszej serii gier.
5. Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach według
następującego klucza:

1.
3.
5.
7.
9.

Stół I
A–X
B–Y
Gra podwójna
A–Y
B–X

2.
4.
6.
8.
10.

Stół II
C–W
D–Z
Gra podwójna
C–Z
D–W

Mecz rozgrywa się zgodnie z załączonym protokołem.
6. Zawodnicy występujący w meczu są bezwzględnie zobowiązani do potwierdzenia
ważności badań lekarskich w załączonym protokole meczowym. Odpowiedzialnym
za podpisy jest sędzia prowadzący mecz. Brak podpisów potwierdzających ważności
badań skutkuje koniecznością przesłania ważnych badań do WRiD celem ich
weryfikacji. W przypadku ich braku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower.
7. Zwycięstwo w meczu punktowane jest 2 punktami, remis jednym punktem, porażka
0 punktów.
8. Po rozegraniu I rundy, drużyny z miejsc 1-4 grupy I i 1-4 grupy II utworzą
w rundzie rewanżowej grupę A walczącą o miejsca 1-8. Miejsce 1 premiowane
będzie bezpośrednim awansem do rozgrywek II ligi, natomiast zespół, który zajmie
miejsce 2 rozgrywać będzie dwumecz barażowy z wicemistrzem III ligi Opolskiego
OZTS o prawo gry w II lidze. Gospodarza 1 meczu ustali się w drodze losowania.
3 zespołem bezpośrednio awansującym do II lig będzie mistrz III ligi Opolskiego
OZTS.
- w pierwszej kolejności w grupie A będą rozgrywane mecze pomiędzy zespołami
z miejsc 1-4 I i II grupy, następnie będą rozgrywane mecze rewanżowe z I rundy
oraz mecze rewanżowe zespołów z miejsc 1-4 I i II grupy.
Zespoły zachowują dorobek punktowy z I rundy;
- zespoły z miejsc 5-16 grupy I i 5-16 grupy II zachowują dorobek punktowy z I
rundy tworzyć będą grupy: 1B i 2B i rozgrywać będą rundę rewanżową o miejsca
5-16 w każdej z grup, przy czym przydzielenie numerów w II rundzie będzie
zgodne z zajętymi miejscami w I rundzie. Drużyny, które w I rundzie występowały
w roli gospodarza, w meczach rewanżowych grać będą na wyjazdach. Zespoły,
które zajmą miejsca 14-16 w obydwu grupach zostaną zdegradowane z III ligi.
W sytuacji, gdy z II ligi zostanie zdegradowanych więcej zespołów powodujących
spadek z III lig więcej niż 3 ostatnie zespoły w każdej z grup – decyzję podejmuje
Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.

9. W sezonie 2015/2016 zostanie utworzona jedna grupa III ligi licząca 16
zespołów. W skład III ligi wchodzić będą:
- zespoły grające o miejsca 1-8 w sezonie 2014/2015 (z wyłączeniem zespołów
awansujących do II ligi);
- zespoły zdegradowane z II ligi;
- 4 mistrzów lig okręgowych;
- zespoły, które zajmą 5 miejsca w grupie 1B i 2B w sezonie 2014/2015;
- zespoły wyłonione z baraży wicemistrzów lig okręgowych oraz drużyn
z miejsc 6 grupy 1B i 2B w sezonie 2014/2015. Ostateczna decyzja zostanie
podjęta w późniejszym terminie (dotyczy punktu 9)
10. Zawodnicy biorący udział w prezentacji i w grze podwójnej muszą być ubrani
jednakowo, a zawodnicy rezerwowi w czasie prezentacji muszą być obecni na
sali.
11. 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. Powyższa zasada nie dotyczy:
o juniorów, kadetów, młodzików grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą
prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorzy, grający w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy.
12. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie
rozgrywkowej, przed rozpoczęciem rozgrywek, klub zgłasza do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik zgłoszony do
składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu w tej
samej klasie rozgrywkowej.
13. Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych
w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz w przełożonych meczach
z danej kolejki na inny termin.(Przez jeden termin ligowy rozumie się okres od
poniedziałku do niedzieli). Gdy zawodnik np. w środę zagra w III lidze, to kolejny
mecz może rozegrać np. w II lidze w następnym tygodniu.
14. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej
oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do
podstawowego składu. Zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu, który nie
wystąpił w tym meczu nie jest traktowany jako uczestnik meczu.
15. Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu telefonicznie
bezpośrednio po jego rozegraniu, natomiast protokół z rozegranego meczu należy
przesłać e-mailem do Biura Śl.Z.T.S., a oryginał dostarczyć najpóźniej do
czwartku następnego tygodnia. Brak nadesłania protokołu w tym terminie
powoduje naliczanie opłat regulaminowych zgodnie z Komunikatem
Finansowym Śl.Z.T.S.
16. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być
przełożone na termin późniejszy.
17. O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie
sezonu, decyduje Wydział Rozgrywek.

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI KOBIET
1. III liga kobiet rozgrywa mecze w jednej grupie terytorialnej.
2. I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”.
3. Gospodarze meczy występują na ustawieniu A, natomiast drużyny gości na
ustawieniu X.
4. Drużyna składa się z minimum 3 zawodniczek, a maksymalnie z 6 zawodniczek,
z prawem gry zawodniczek rezerwowych w grze podwójnej oraz w grach
pojedynczych po pierwszej serii gier.
5. Mecz składa się z dziesięciu gier rozgrywanych kolejno na trzech stołach według
klucza:
1) A-X, 2) B-Y, 3) C-Z, 4) gra podwójna, 5) B-X, 6) A-Z, 7) C-Y,8) B-Z 9) C-X
10) A-Y.
Dopuszcza się rozegranie meczu na jednym lub dwóch stołach (w przypadku
braku trzech stołów). Mecz rozgrywa się zgodnie z załączonym protokołem.
6. II runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”, przy czym przydzielenie
numerów do II rundy jest zgodne z miejscami zajętymi w I rundzie, a drużyny,
które występowały w I rundzie w roli gospodarza w meczach rewanżowych grają
na wyjazdach.
7. Zawodniczki biorące udział w prezentacji i w grze podwójnej muszą być ubrane
jednakowo, a zawodniczki rezerwowe w czasie prezentacji muszą być obecne na
sali.
8. Zawodniczka, która w danym cyklu rozgrywek rozegrała trzy mecze w drużynie
wyższej klasy, nie ma już prawa do gry w tym cyklu rozgrywek w drużynie niższej
klasy. Powyższa zasada nie dotyczy:
o juniorek, kadetek, młodziczek grających w ekstraklasie i I lidze, które tracą
prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o kadetek i młodziczek grających w II lidze, które tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorki, grające w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy.
9. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie
rozgrywkowej, przed rozpoczęciem rozgrywek, klub zgłasza do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodniczka zgłoszona
do składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu
w tej samej klasie rozgrywkowej.
10. Obowiązuje zakaz gry zawodniczki na różnych szczeblach rozgrywkowych
w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz w przełożonych meczach
z danej kolejki na inny termin.(Przez jeden termin ligowy rozumie się okres od
poniedziałku do niedzieli). Gdy zawodniczka np. w środę zagra w III lidze, to
kolejny mecz może rozegrać np. w II lidze w następnym tygodniu.
11. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej
oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodniczka wpisana jest do
podstawowego składu. Zawodniczka rezerwowa wpisana do protokołu, która nie
nie wystąpiła w tym meczu nie jest traktowana jako uczestniczka meczu.
12. Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu telefonicznie

bezpośrednio po jego rozegraniu, natomiast protokół z rozegranego meczu należy
przesłać e-mailem do Biura Śl.Z.T.S., a oryginał dostarczyć najpóźniej do
czwartku następnego tygodnia. Brak nadesłania protokołu w tym terminie
powoduje naliczanie opłat regulaminowych zgodnie z Komunikatem
Finansowym Śl.Z.T.S.
13. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być
przełożone na termin późniejszy.
14. O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie
sezonu, decyduje Wydział Rozgrywek.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIG OKRĘGOWYCH

1. Ligi okręgowe składają się z 4 grup:
- grupa 1 Bielsko Biała,
- grupa 2 Gliwice,
- grupa 3 Jastrzębie-Zdrój,
- grupa 4 Katowice.
- każdej grupie występuje od 12 do 16 zespołów.
2. I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”.
3. Gospodarz meczu występuje na ustawieniu A, natomiast drużyna gości na ustawieniu
X.
4. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników, z prawem gry
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po
rozegraniu pierwszej serii gier.
5. Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach według
następującego klucza:

1.
3.
5.
7.
9.

Stół I
A–X
B–Y
Gra podwójna
A–Y
B–X

2.
4.
6.
8.
10.

Stół II
C–W
D–Z
Gra podwójna
C–Z
D–W

Mecz rozgrywa się zgodnie z protokołem.
6. Zawodnicy występujący w meczu są bezwzględnie zobowiązani do potwierdzenia
Ważności badań lekarskich w załączonym protokole meczowym Odpowiedzialnym
za podpisy jest sędzia prowadzący mecz. Brak podpisów potwierdzających ważność
badań skutkuje koniecznością przesłania ważnych badań do WRiD celem ich
weryfikacji. W przypadku ich braku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, remis – 1 punkt, porażka – 0 punktów.
8. Po rozegraniu I rundy następuje podział według zajętych miejsc na dwie grupy:
- w przypadku 16 drużyn:
- grupa A – rozgrywa mecze o miejsca 1-8
- grupa B – rozgrywa mecze o miejsca 9-16
- w przypadku 14 drużyn:
- grupa A – rozgrywa mecze o miejsca 1-8
- grupa B – rozgrywa mecze o miejsca 9-14
- w przypadku 12 i mniej drużyn następuje rozegranie pełnej II rundy bez
podziału na grupy.
- przydzielenie numerów do II rundy jest zgodne z miejsca zajętymi
w I rundzie
- mecze II rundy rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, przy czym
drużyny, które występowały w I rundzie w roli gospodarza, w meczach
rewanżowych grają na wyjazdach;
- po rozegraniu dwóch rund zespoły, które zajęły pierwsze miejsca w każdej
z 4 grup, awansują bezpośrednio do III ligi. Zespoły, który zajęły drugie

miejsca rozgrywają dwumecz barażowy o dwa miejsca premiowane
dodatkowym barażem o awans do III ligi. Gospodarzy pierwszych meczy
barażowych ustala się w drodze losowania. Pary barażowe będą tworzyć:
- zespół z II miejsca grupy I (Bielsko Biała) i III (Jastrzębie-Zdrój);
- zespół z II miejsca grupy II (Gliwice) i IV (Katowice).
Zwycięzcy wyżej wymienionych baraży rozegrają mecze z zespołami 6
miejsc III grupy 1B i 2B o prawo gry w III lidze w sezonie 2015/2016.
9. W sezonie 2015/2016 utworzone będą dwie grupy IV ligi, to jest:
- grupa I – Bielsko Biała – Jastrzębie-Zdrój
- grupa II – Gliwice – Katowice
W skład grupy I IV ligi będą wchodzić:
- zespoły z miejsc 7 (lub 6) – do 16 (lub 15) III ligi grupy 1B z sezonu
2014/2015;
- zespoły z miejsc 3 (lub 2) – do 5 (lub 4) lig okręgowych grupy 1 i 3 z sezonu
2014/2015.
W skład grupy II IV ligi będą wchodzić:
- zespoły z miejsc 7 (lub 6) – do 16 (lub 15) III ligi grupy 2B z sezonu
2014/2015;
- zespoły z miejsc 3 (lub 2) – do 4 (lub 3) ligi okręgowej grupy 2 z sezonu
2014/2015;
- zespoły z miejsc 3 (lub 2) – do 5 (lub 4) ligi okręgowej grupy 4 z sezonu
2014/2015;
- mistrz ligi terenowej grupy gliwickiej z sezonu 2014/2015.
Ostateczna decyzja zostanie podjęta w późniejszym terminie (dotyczy punktu 9)
10. Zawodnicy biorący udział w prezentacji i w grze podwójnej muszą być ubrani
jednakowo, a zawodnicy rezerwowi w czasie prezentacji muszą być obecni na
sali.
11. 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. Powyższa zasada nie dotyczy:
o juniorów, kadetów, młodzików grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą
prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorzy, grający w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy,
o kadetów i młodzików grających w III lidze, którzy tracą prawo do gry w
niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorzy grający w III lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy.
12. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie
rozgrywkowej, przed rozpoczęciem rozgrywek, klub zgłasza do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik zgłoszony do
składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu
w tej samej klasie rozgrywkowej.
13. Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych
w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz w przełożonych meczach
z danej kolejki na inny termin. (Przez jeden termin ligowy rozumie się okres od
poniedziałku do niedzieli). Gdy zawodnik np. w środę zagra w III lidze, to kolejny

mecz może rozegrać np. w II lidze w następnym tygodniu.
14. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej
oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do
podstawowego składu. Zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu, który nie
wystąpił w tym meczu nie jest traktowany jako uczestnik meczu.
15. Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu telefonicznie
bezpośrednio po jego rozegraniu, natomiast protokół z rozegranego meczu należy
przesłać e-mailem do Biura Śl.Z.T.S., a oryginał dostarczyć najpóźniej do
czwartku następnego tygodnia. Brak nadesłania protokołu w tym terminie
powoduje naliczanie
opłat regulaminowych zgodnie z Komunikatem Finansowym Śl.Z.T.S.
16. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być
przełożone na termin późniejszy.
17. O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie
sezonu, decyduje Wydział Rozgrywek.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI TERENOWEJ
1. W lidze terenowej występują zespoły grupy gliwickiej.
2. I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”.
3. Gospodarz meczu występuje na ustawieniu A, natomiast drużyna gości na ustawieniu
X.
4. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników, z prawem gry
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po
rozegraniu pierwszej serii gier.
5. Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach według
następującego klucza:

1.
3.
5.
7.
9.

Stół I
A–X
B–Y
Gra podwójna
A–Y
B–X

2.
4.
6.
8.
10.

Stół II
C–W
D–Z
Gra podwójna
C–Z
D–W

Mecz rozgrywa się zgodnie z protokołem.
6. Zawodnicy występujący w meczu są bezwzględnie zobowiązani do potwierdzenia
ważności badań lekarskich w załączonym protokole meczowym. Odpowiedzialnym
za podpisy jest sędzia prowadzący mecz. Brak podpisów potwierdzających ważność
badań skutkuje koniecznością przesłania ważnych badań do WRiD celem ich
weryfikacji. W przypadku ich braku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower.
7. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, remis – 1 punkt, porażka – 0 punktów.
8. Po rozegraniu I rundy następuje podział według zajętych miejsc na dwie grupy:
- w przypadku 16 drużyn:
- grupa A – rozgrywa mecze o miejsca 1-8
- grupa B – rozgrywa mecze o miejsca 9-16
- w przypadku 14 drużyn:
- grupa A – rozgrywa mecze o miejsca 1-8
- grupa B – rozgrywa mecze o miejsca 9-14
- w przypadku 12 i mniej drużyn następuje rozegranie pełnej II rundy bez
podziału na grupy.
- przydzielenie numerów do II rundy jest zgodne z miejsca zajętymi w I rundzie
- mecze II rundy rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, przy czym
drużyny, które występowały w I rundzie w roli gospodarza, w meczach
rewanżowych grają na wyjazdach;
- po rozegraniu dwóch rund zespół, który zajął pierwsze miejsce, awansuje
bezpośrednio do 2 grupy IV ligi
9. Zawodnicy biorący udział w prezentacji i w grze podwójnej muszą być ubrani
jednakowo, a zawodnicy rezerwowi w czasie prezentacji muszą być obecni na sali.
10. 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.
Powyższa zasada nie dotyczy:
o juniorów, kadetów, młodzików grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą
prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu siedmiu meczy,

o juniorzy, grający w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu
trzech meczy,
o kadetów i młodzików grających w III lidze, którzy tracą prawo do gry w
niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy,
o juniorzy grający w III lidze i lidze okręgowej tracą prawo do gry w niższej
klasie po rozegraniu trzech meczy.
11. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie
rozgrywkowej, przed rozpoczęciem rozgrywek, klub zgłasza do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnik zgłoszony do
składu w jednym zespole nie może grać w drugim zespole tego samego klubu w tej
samej klasie rozgrywkowej.
12. Obowiązuje zakaz gry zawodnika na różnych szczeblach rozgrywkowych
w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz w przełożonych meczach
z danej kolejki na inny termin. (Przez jeden termin ligowy rozumie się okres od
poniedziałku do niedzieli). Gdy zawodnik np. we środę zagra w III lidze, to kolejny
mecz może rozegrać np. w II lidze w następnym tygodniu.
13. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej
oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do
podstawowego składu. Zawodnik rezerwowy wpisany do protokołu, który nie
wystąpił w tym meczu nie jest traktowany jako uczestnik meczu.
14.Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu telefonicznie
bezpośrednio po jego rozegraniu, natomiast protokół z rozegranego meczu należy
przesłać e-mailem do Biura Śl.Z.T.S., a oryginał dostarczyć najpóźniej do
czwartku następnego tygodnia. Brak nadesłania protokołu w tym terminie
powoduje naliczanie opłat regulaminowych zgodnie z Komunikatem
Finansowym Śl.Z.T.S.
15. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być
przełożone na termin późniejszy.
16.O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie
sezonu, decyduje Wydział Rozgrywek.

Regulamin Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów

1. Organizator
- Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach
- Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach
- Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach
2. Cel
Współzawodnictwo drużynowe i indywidualne, podnoszenie poziomu sportowego
oraz popularyzacja tenisa stołowego.
3. Uczestnictwo
- kluby sportowe, stowarzyszenia, zakłady pracy, uczelnie, szkoły oraz inne
organizacje posiadające statut lub regulaminy
- prawo startu w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów posiadają wyłącznie
zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni oficjalnie do udziału w rozgrywkach w karcie
ewidencyjnej, którzy potwierdzają własnoręcznym podpisem ważność badań
lekarskich zezwalających na udział w zawodach sportowych w dyscyplinie tenis
stołowy
- w rozgrywkach nie jest wymagana licencja sportowa PZTS
- zawodnicy i zawodniczki, urodzeni w 1975 i starsi mogą występować
w rozgrywkach PZTS (obowiązuje licencja okresowa na sezon 2014/2015) oraz
w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów pod warunkiem reprezentowania tego
samego klubu. Zabrania się w tym przypadku reprezentowania dwóch różnych klubów
lub stowarzyszeń w jednym sezonie ligowym zgodnie z regulaminem PZTS
- zawodnicy, którzy nie ukończyli 40-go roku życia (urodzeni 1976 i młodsi)
i w poprzednich posiadali licencją okresową PZTS z określoną przynależnością
klubową mogą występować w Śląskiej Lidze Amatorów i Weteranów pod warunkiem
wymaganej przerwy jednego pełnego sezonu (sezon zgodnie z regulaminem trwa od
01.07. do 30.06.)
- dodatkowych zawodników można zgłaszać w trakcie sezonu ligowego za wyjątkiem
sytuacji, gdy do rozegrania rozgrywek ligowych pozostały ostatnie dwie kolejki
4. Ubezpieczenie
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki występujący w Śląskiej Lidze Amatorów
i Weteranów są ubezpieczeni od NNW przez Śląski Związek Tenisa Stołowego
w Katowicach – Polisa nr 903007382997 ważna na okres 01.07.2014 do 30.06.2015
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
- w sezonie 2014/2015 rozgrywki I ligi składającej się z 10 drużyn będą rozgrywane
systemem dwurundowym, przy czym w rundzie rewanżowej drużyny będą
rozstawione według zajętych miejsc w I rundzie.
Rozgrywki II ligi składającej się z 18 drużyn w I rundzie będą rozgrywane w dwóch
grupach po 9 drużyn.

Po rozegraniu I rundy drużyny z miejsc 1 – 4 grupy I i grupy II utworzą w rundzie
rewanżowej grupę A walczącą o miejsca 1 – 8 natomiast zespoły 5 – 9 grupy I
i grupy II utworzą w rundzie rewanżowej grupę B walczącą o miejsca 9 – 18.
W pierwszej kolejności w grupie A będą rozgrywane mecze pomiędzy zespołami
z miejsc 1 – 4 grupy I i grupy II, następnie mecze rewanżowe z I rundy oraz mecze
rewanżowe drużyn z miejsc 1 – 4 po I rundzie grupy I i grupy II. Zespoły zachowują
dorobek punktowy z I rundy.
W grupie B walczącej o miejsca 9 – 18 w pierwszej kolejności będą rozgrywane
mecze z drużynami z miejsc 5 – 9 grupy I i 5 – 9 grupy II, następnie mecze
rewanżowe z I rundy oraz mecze rewanżowe drużyn z miejsc 5 – 9 po I rundzie
grupy I i grupy II. Zespoły zachowują dorobek punktowy z I rundy.
7. Rozgrywanie meczu
Mecz składa się z 9 gier pojedynczych i jednej gry deblowej i jest rozgrywany według
klucza:
1.A-X, 2.B-Y, 3.C-Z, 4.Gra podwójna, 5.B-X, 6.A-Z, 7.C-Y, 8.B-Z, 9.C-x, 10.A-Y
Po rozegraniu pierwszej serii gier począwszy od gier deblowych mogą być
wprowadzeni zawodnicy rezerwowi, przy czym zawodnik zmieniony nie ma prawa
powrotu do dalszego udziału w meczu.
8. Klasyfikacje
a) punktacja drużynowa:
- za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 2 punkty,
- za remis 1 punkt,
- za porażkę 0 punktów,
- o kolejności drużyn decydować będzie tabela bezwzględna uwzględniająca kolejno:
punkty, małe punkty, sety, piłeczki. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy dwie
drużyny będą posiadać identyczny bilans, o kolejności zadecydują bezpośrednie
mecze.
b) ranking indywidualny:
- za zwycięstwo w meczu indywidualnym - 1 punkt,
- za zwycięstwo w grze deblowej - 0,5 punktu
9. Awanse i spadki
W sezonie 2015/2016 I liga będzie się składać z 12 drużyn.
Zespoły, które w I lidze (sezon 2014/2015) zajmą 9 i 10 miejsce rozgrywają
dwumecze barażowe z 3 i 4 zespołem II ligi. Gospodarzami pierwszego meczu będą
zespoły z II ligi.
Zespoły, które w II lidze zajęły 1 i 2 miejsce uzyskują bezpośredni awans do I ligi,
natomiast zespoły z miejsc 3 i 4 rozgrywają dwumecze barażowe o prawo gry
w I lidze z zespołami, które zajęły 9 i 10 miejsce w rozgrywkach I ligi. Gospodarzami
pierwszych meczy będą zespoły z II ligi.
10. W rozgrywkach I ligi może występować tylko jeden zespół z danego klubu, co
oznacza, że zespół rezerwowy występujący w II lidze nie może awansować do
I ligi.
11. 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. (dotyczy
zarówno gości jak i gospodarzy)
- drużyny zobowiązane są do rozpoczęcia meczu w pełnych 3 osobowych składach

- 3 mecze oddane walkowerem bez uzasadnionej przyczyny powodują wykluczenie
drużyny z rozgrywek
- mecz, w którym wystąpił zawodnik nieuprawniony do gry (dotyczy zawodnika lub
zawodniczki nie ujętych w zgłoszeniu) weryfikowany jest jako walkower i nie jest
zaliczany do ilości meczy oddanych walkowerem bez uzasadnionej przyczyny
- zawodnik, który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej
klasy traci prawo gry w drużynie niższej klasy w tym samym sezonie
- w przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie rozgrywkowej
(dotyczy II ligi), przed rozpoczęciem rozgrywek należy zgłosić oddzielne imienne
składy drużyn. Zawodnik zgłoszony do składu w jednej drużynie nie ma prawa gry w
drugiej drużynie 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 danej kolejki na
inny termin
- przez udział w meczu zaliczanym do rankingu indywidualnego należy rozumieć
występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem,
gdzie do protokołu należy wpisać uczestników podstawowego składu oraz
uczestników gry podwójnej
- w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek w I rundzie wszystkie mecze
rozgrywane z tą drużyną zostaną anulowane natomiast w przypadku gdy drużyna
rozegrała całą rundę i wycofa się w II rundzie rozgrywek zostaną anulowane tylko
mecze II rundy, a drużyna zostanie sklasyfikowana na ostatnim miejscu
z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy. Jeżeli drużyna wycofa się w II rundzie
rozgrywek zostaną anulowane tylko mecze II rundy, a drużyna zostanie
sklasyfikowana na ostatnim miejscu
- gospodarz meczu zobowiązany jest podać wynik telefonicznie bezpośrednio po jego
rozegraniu oraz do bezwzględnego przesłania protokołu z rozegranego meczu
w terminie do 7 dni do siedziby ŚLZTS w Katowicach. Brak podania wyniku
i przesłania protokołu może skutkować obustronnym walkowerem.
12. Rozgrywki Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów nadzoruje bezpośrednio Wydział
Rozgrywek i Dyscypliny Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
13. Nagrody
I liga
Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w rozgrywkach drużynowych oraz indywidualnych
przewidziany jest sprzęt sportowy ufundowany przez Śląski Związek Tenisa
Stołowego.
II liga
Za zajęcie miejsc od 1 do 3 w rozgrywkach drużynowych oraz indywidualnych
przewidziany jest sprzęt sportowy ufundowany przez Śląski Związek Tenisa
Stołowego.
Za miejsca 1 – 3 w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych I i II ligi wręczone
zostaną puchary i dyplomy ufundowane przez Śląskie Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej w Katowicach
Za zajęcie 1 miejsca w rozgrywkach I ligi oraz 1 miejsca w rozgrywkach II ligi
zostaną wręczone medale ufundowane przez Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
w Katowicach.
14. Postanowienia końcowe
Zdarzenia i sytuacje nie wykazane w regulaminie Śląskiej Ligi Amatorów
i Weteranów rozpatruje Wydział Rozgrywek i Dyscypliny Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego do którego należą ostateczne decyzje.

Regulamin Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów – rocznik 1997 i młodsi

1. Uczestnictwo
a. Prawo startu mają drużyny klubowe.
b. Drużyna juniorek składa się z 3-ch zawodniczek.
c. Drużyna juniorów składa się z 3-ch zawodników.
d. Zawodniczki lub zawodnicy rezerwowi mogą wystąpić w kolejnym
rozgrywanym meczu.
e. Do rozgrywek finałowych I ligi kwalifikuje się po 10 drużyn juniorek i
juniorów:.
i. cztery najlepsze drużyny juniorek i cztery drużyny juniorów z rankingu
klubowego za sezon 2013/2014 ( do rankingu zaliczono wyniki trzech
najlepszych zawodniczek lub zawodników);
ii. po 3 najlepsze drużyny juniorek i juniorów z dwóch turniejów
półfinałowych.
f. Do turnieju II ligi kwalifikują się drużyny, które w półfinałach zajmą
miejsca 4 – 11.
2. System rozgrywek
a. Półfinały będą rozgrywane systemem uzależnionym od ilości zgłoszeń do
turnieju.
b. Turniej finałowy z udziałem 10-ciu drużyn juniorek i 10 drużyn juniorów
rozgrywany jest w trzech terminach systemem każdy z każdym.
c. Mecze rozgrywane są w całości według klucza:
1.A-X,
2.B-Y,
3.C-Z, 4.A-Y,
5.B-X (wynik: 5:0, 4:1,
3:2).
d. Drużyna umieszczona na I miejscu w terminarzu gra na ustawieniu A, B, C.
e. Zwycięzca meczu otrzymuje 2 pkt., przegrany 1 pkt.
f. W przypadku meczu oddanego walkowerem, zwycięzca otrzymuje 2 pkt., a
przegrany 0 pkt.
g. Po rozegraniu wszystkich meczy finałowych sporządzona jest tabela końcowa.
O kolejności miejsc decydować będzie tabela bezwzględna uwzględniająca
kolejno: punkty, małe punkty, sety, piłeczki. W przypadku zaistnienia sytuacji
gdy dwie drużyny będą posiadać identyczny bilans o kolejności zadecyduje
bezpośredni mecz.
h. Turniej II ligi rozegrany zostanie w jednym terminie, systemem pucharowym
(do dwóch przegranych), z rozegraniem meczy, ustalających kolejność w
danym przedziale.
3. Sprawy finansowe
a. Za udział w eliminacjach Śląskiej Ligi Juniorów i Juniorek wpisowe wynosi
30,00 zł od każdej drużyny startującej w półfinałach.
b. Drużyny, które uzyskają awans do finałów dokonują dodatkowej opłaty
startowej w kwocie 50,00 zł

c. Drużyny zakwalifikowane bezpośrednio do turnieju finałowego dokonują
jednorazowej opłaty startowej w kwocie 80,00 zł.
4. Nagrody
a. Zwycięzcy otrzymują:
I.stół do tenisa stołowego
II.sprzęt sportowy - okładziny do tenisa stołowego
III.puchary, medale i dyplomy
b. Zdobywcy II i III miejsc otrzymują
I. sprzęt sportowy - okładziny do tenisa stołowego
II. puchary, medale i dyplomy
c. Za udział w rozgrywkach Śląskiej Ligi Juniorek i Juniorów zostaną naliczone
punkty do współzawodnictwa sportowego najlepszych klubów Województwa
Śląskiego za sezon 2014/2015.
Punktacja I ligi
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Punktacja II ligi
Punkty
800
700
650
600
550
500
450
400
350
300

Miejsce
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Punkty
250
225
200
175
150
125
100
90
80
70
65
60
55
50
45
40

d. Za udział w eliminacjach drużyny, które nie zakwalifikowały się do rozgrywek
I lub II ligi otrzymują po 30 punktów.

Regulamin Drużynowego Pucharu Polski na szczeblu
Województwa Śląskiego Puchar Śląska
1. Rozgrywki Pucharu Śląska mają na celu wyłonienie najlepszych drużyn w
konkurencji mężczyzn i kobiet, którym będzie przysługiwać prawo startu w
rozgrywkach centralnych Pucharu Polski.
2. Rozgrywki pucharowe prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji, tj.
pucharowym poprzez rozegranie jednego spotkania.
3. Zestawienie par odbywa się w drodze losowania, po uwzględnieniu podziału
terytorialnego w pierwszym etapie rozgrywek pucharowych.
4. Gospodarzami spotkań w I rundzie są zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach
ligowych sezonu 2013/2014. W kolejnych rundach w roli gospodarza występuje
drużyna będąca w poprzedniej rundzie gościem. W przypadku, gdy obie drużyny w
poprzedniej rundzie występowały w roli gospodarza lub gościa, gospodarzem zostaje
drużyna zajmująca niższą pozycję w aktualnie prowadzonych rozgrywkach sezonu
2014/2015. W przypadku, gdy rozgrywki ligowe nie są jeszcze prowadzone,
gospodarzem będzie zespół niżej sklasyfikowany w zakończonych rozgrywkach
sezonu 2013/2014 lub zespól, który po raz pierwszy bierze udział w rozgrywkach. W
ostatecznej sytuacji decydować będzie losowanie.
5. Drużyny, które będą przystępować do rozgrywek pucharowych w późniejszym etapie,
w każdym przypadku będą w pierwszych meczach występować w roli gości.
6. Drużyna uczestnicząca w zawodach pucharowych składa się z minimum 3-ch, a
maksimum 4-ch zawodników. Rezerwowy zawodnik lub zawodniczka może
uczestniczyć w meczu, po rozegraniu 3-ch gier pojedynczych.
7. Mecz składa się z 4 – 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole (za zgodą obydwu
drużyn mecz może być rozegrany na 2 lub 3 stołach), według poniższego klucza:
1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. Gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z
8. Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 4-ch zwycięstw przez jedną z drużyn.
9. W Pucharze Polski mogą występować maksymalnie po dwie drużyny z jednego klubu
zarówno w kategorii mężczyzn jak i kobiet.
10. W przypadku, gdy klub zgłasza do rozgrywek dwie drużyny, to w pierwszej drużynie
obowiązkowo muszą wystąpić dwaj najlepsi zawodnicy lub dwie najlepsze
zawodniczki
z aktualnego rankingu klubowego.
11. Zawodnik lub zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie z danego
klubu.
12. Turniej finałowy (półfinały, finał oraz mecze o III miejsca) z udziałem mężczyzn i
kobiet jest rozgrywany w jednym terminie.
13. Nagrody:
- zwycięskie drużyny w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymują puchary, medale i
dyplomy;
- miejsca II i III otrzymują medale i dyplomy;
- miejsca IV otrzymują dyplomy.

Regulamin Pucharu Śląskiej Ligi Amatorów i Weteranów
1. Rozgrywki pucharowe prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji, tj.
pucharowym poprzez rozegranie jednego spotkania.
2. Zestawienie par odbywa się w drodze losowania,
3. Gospodarzami spotkań w I rundzie są zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach
ligowych sezonu 2013/2014. W kolejnych rundach w roli gospodarza występuje
drużyna będąca w poprzedniej rundzie gościem. W przypadku, gdy obie drużyny w
poprzedniej rundzie występowały w roli gospodarza lub gościa, gospodarzem zostaje
drużyna zajmująca niższą pozycję w aktualnie prowadzonych rozgrywkach sezonu
2014/2015.
4. Drużyny, które w sezonie 2013/2014 rozgrywkach I ligi zajęły miejsca I – IV, będą
rozstawione, natomiast wszystkie pozostałe drużyny będą losowane
5. Drużyny rozstawione przystępujące do rozgrywek pucharowych w późniejszym
etapie, w każdym przypadku będą w pierwszych meczach występować w roli gości.
6. Drużyna uczestnicząca w zawodach pucharowych składa się z minimum 3-ch, a
maksimum 4-ch zawodników. Rezerwowy zawodnik lub zawodniczka może
uczestniczyć w meczu, po rozegraniu 3-ch gier pojedynczych.
7. Mecz składa się z 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole (za zgodą obydwu
drużyn mecz może być rozegrany na 2 lub 3 stołach), według poniższego klucza:
2. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. Gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z
8. Mecz rozgrywany jest do osiągnięcia 4-ch zwycięstw przez jedną z drużyn.
9. Zawodnik lub zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie z danego
klubu.
10. Nagrody:
- zwycięska drużyna otrzymuje puchar i dyplom, natomiast przegrany w finale
otrzymuje dyplom.

