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REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH ŚLZTS – sezon 2019/2020
1. ŚlZTS prowadzi rozgrywki II ligi kobiet oraz II, III i IV ligi mężczyzn.
2. Opłaty finansowe (startowe):
• II liga kobiet i mężczyzn - 650 zł
• III liga kobiet i mężczyzn - 450 zł
• IV liga mężczyzn - 350 zł
3. Warunkiem uczestnictwa jest:
• opłacenie składki członkowskiej za rok 2019 (pierwsza runda) i 2020 (runda
rewanżowa)
• posiadanie licencji PZTS na sezon 2019/20
• opłacenie startowego zgodnie z pkt. 2
• potwierdzenie do 30 lipca 2019 roku chęci uczestnictwa w rozgrywkach danej ligi
poprzez złożenie elektronicznej informacji z adresem do korespondencji, miejscem
rozgrywania meczy i telefonem osoby prowadzącej drużynę oraz pozostałych
wymaganych informacji wskazanych w dokumentach zgłoszeniowych,
• zawodnicy i zawodniczki biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać licencję PZTS
wykupioną w terminie wskazanym w odrębnych przepisach,
• do 31 sierpnia 2019 roku - termin dokonywania zmian przynależności klubowej oraz
nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji klubowej i okresowych
zawodniczkom i zawodnikom, a także zgłaszania do ŚlZTS drużyn (wraz z podaniem
imiennych składów, rodzaju piłeczek, dnia i godziny rozgrywania meczy u siebie) do
rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn,
• do 10 września 2019 roku - termin nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego
licencji klubowych i okresowych zawodniczkom i zawodnikom uczestniczącym w
rozgrywkach
drużynowych
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(wraz z podaniem rodzaju piłeczek, dnia i godziny rozgrywania meczy u siebie)
• zawodnicy i zawodniczki do lat 23 biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać
aktualne orzeczenie lekarza sportowego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego,
pozostałe osoby mogą grać na podstawie oświadczenia o zdolności do uprawiania
tenisa stołowego, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na protokole meczowym
przed rozpoczęciem meczu.
4. Nadzór oraz weryfikację wszystkich lig prowadzi Wydział Rozgrywek ŚlZTS.

5. Sędzia meczu jest zobowiązany:
- do wprowadzenia w dniu meczu do elektronicznego systemu rozgrywek ligowych
ligi.slzts.pl/admin wyniku meczu, a szczegółowy protokół meczowy uzupełnić w ciągu 24
godzin po zakończeniu meczu,
- zrobienie skanu lub zdjęcia protokołu z meczu i wysłanie na maila protokoly@slzts.pl w ciągu
24 godzin po zakończeniu meczu.
- do końca rundy dostarczyć do biura związku oryginału protokołu.
6. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
• większa liczba punktów
• bezpośrednie mecze (lepszy stosunek małych punktów, większa liczba zdobytych
setów, stosunek setów, stosunek piłek)
• stosunek małych punktów z wszystkich meczy.
W przypadku równości tych kryteriów decyduje losowanie.
7. W rozgrywkach barażowych i play off przy równości dużych punktów i małych punktów
decyduje większa liczba zdobytych setów, stosunek setów, a następnie piłek.
W przypadku równości decyduje losowanie.
8. Wycofanie zespołu z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu powoduje, iż taka drużyna
zaczyna następne rozgrywki w najniższej klasie rozgrywkowej.
9. Wszystkie mecze drużyny wycofanej w I rundzie są anulowane, jeżeli drużyna wycofa się w
II rundzie anulowane są mecze II rundy z zachowaniem meczy I rundy.
10. Zawodniczka lub zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może
uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych w różnych szczeblach rozgrywek
ligowych.
Zabrania się wystawienie zawodnika lub zawodniczkę w tej samej klasie rozgrywkowej w
dwóch różnych drużynach tego samego klubu ( np. III Liga Orzesze III i III Liga Orzesze IV )
Wynik meczu będzie zweryfikowany jako walkower dla drużyny, która nie zastosuje się do
powyższych reguł.
11. Zawodnik lub zawodniczka traci prawo gry w niższej klasie rozgrywkowej, gdy rozegrał 3
lub więcej meczy w danym sezonie w wyższej klasie rozrywkowej.
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- urodzonych w 2002 r. i młodszych grających w ekstraklasie i pierwszej lidze, którzy tracą
prawo grania w niższej lidze po rozegraniu 7 meczy w wyższej lidze,
- urodzonych w 2005 roku i młodszych grających w II lidze, którzy tracą prawo grania w niższej
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Wynik meczu będzie zweryfikowany jako walkower dla drużyny, która nie zastosuje się do
powyższych
reguł.
12. Zawodnik i zawodniczka uczestniczy w meczu, gdy rozegrał przynajmniej jedną grę lub
był w podstawowym składzie, gdy był walkower. Zawodnicy biorący udział w prezentacji
i grze podwójnej powinni być jednakowo ubrani, a zawodnicy rezerwowi w czasie prezentacji
mają obowiązek być na sali.
13. Dopuszcza się za zgodą obydwu zainteresowanych drużyn oraz Wydziału Rozgrywek
na przełożenie meczu na termin wcześniejszy lub późniejszy zgodnie z właściwymi przepisami

15. Dopuszcza się przełożenie terminu meczu w przypadku startu zawodniczki, zawodnika,
drużyny w zawodach określonych w Regulaminie Rozgrywek ŚlZTS na sezon 2019/2020,

sklasyfikowanego w aktualnym indywidualnym rankingu klubowym na miejscach 1-4 na
termin wcześniejszy w stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu ligowym, lub
termin późniejszy, lecz przed terminem następnej kolejki ligowe, chyba, że Regulamin
Rozgrywek ŚlZTS na sezon 2019/2020 stanowi inaczej.
16. Mecz ostatniej kolejki pierwszej i drugiej rundy nie może być rozgrywany
w terminie późniejszym chyba, że Regulamin Rozgrywek ŚlZTS na sezon 2019/2020 stanowi
inaczej.
17. W sytuacjach niemożności ustalenia terminu meczu decyzję podejmuje Wydział
Rozgrywek ŚlZTS po konsultacji z zainteresowanymi klubami.
18. Uwagi mogą być wpisane do protokołu na żądanie kapitana przed lub po meczu.
19. Stosowanie kartek żółtych i czerwonych zgodnie z regulaminem ŚlZTS.
20. Opłaty za walkower w meczach ligowych:
II liga - 200 zł
III liga - 180 zł
IV liga - 150 zł
21. W innych sprawach dotyczących rozgrywek nie ujętych w regulaminie, przyjmujemy
regulamin ŚlZTS i PZTS, a ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału
Rozgrywek ŚlZTS.
22. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Przewodniczącego Wydziału
Rozgrywek oraz Zarządu ŚlZTS.

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI MĘŻCZYZN – sezon 2019/2020
1. W rozgrywkach uczestniczy 40 drużyn z woj. śląskiego, podzielone na 4 grupy po 10
zespołów, rozstawienie do grup terytorialne.
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Drużyny będące gospodarzem w I rundzie, w II rundzie grają na wyjeździe.
3. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 osób z prawem gry zawodników
rezerwowych od gry podwójnej. Gospodarze grają na ustawieniu A, goście na X, zaś mecz
składa się z 10 gier według klucza:
• pierwszy stół: A-X, B-Y, gra podwójna, A-Y, B-X
• drugi stół: C-W, D-Z, gra podwójna, C-Z, D-W.
4. Za zwycięstwo w meczu przysługują dwa punkty, za remis jeden punkt, zaś porażka to zero
punktów.
5. W sezonie 2019/2020 nie obowiązuje ranking indywidualny.
• 1 punkt za zwycięstwo na pierwszym i drugim stole,
• przegrana - 0 punktów
6. Po zakończeniu drugiej rundy zasadniczej rozgrywek 3 ligi, drużyny które zajmą 1 i 2
miejsce w 3 lidze w grupie I i II oraz grupie III i IV rozgrywają dwumecz barażowy o mecz
finałowy. Wygrany dwumeczu finałowego (gr.1 i gr.2 oraz gr.3 i gr.4) awansuje do 2 ligi.
W pierwszym terminie grają: 2 drużyna z grupy I z 1 drużyną z grupy II, a 2 drużyna z grupy
II z 1 drużyną z grupy I oraz 2 drużyna z grupy III z 1 drużyną z grupy IV, a 2 drużyna z grupy
IV z 1 drużyną z grupy III.

7. Zespoły z miejsca 10 w grupie I,II,III i

IV spadają z

3 do 4 Ligi.

7.1 Drużyny 3 ligi mężczyzn, które po zakończeniu 2 rundy fazy zasadniczej zajmują 9 miejsca
rozgrywają dwumecz o utrzymanie w 3 lidze mężczyzn. Mecze rozgrywane są pomiędzy 9
zespołem grupy I, a 9 zespołem grupy II oraz 9 zespołem grupy III i 9 zespołem grupy
IV.(gospodarze meczy barażowych będą losowani w siedzibie SlZTS). Drużyny, które w
wyniku dwumeczu posiadają korzystniejszy bilans utrzymują się w 3 lidze. W przypadku
rezygnacji (nie skutkującej karami regulaminowymi) z gry jednej z drużyn, drużyna przeciwna
utrzymuje się w 3 lidze.
7.2 w przypadkach wystąpienia dodatkowych wolnych miejsc lub spadku większej liczby
drużyn decyzje podejmuje Wydział Rozgrywek ŚlZTS w porozumieniu z Zarządem ŚlZTS.
8. W innych sprawach dotyczących rozgrywek nie ujętych w regulaminie, przyjmujemy
regulamin ŚlZTS i PZTS, a ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału
Rozgrywek ŚlZTS.
9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wydziału Rozgrywek
oraz Zarządu ŚlZTS.
10. W razie odłączenia się woj. opolskiego od woj. śląskiego w przyszłym sezonie, może
nastąpić reorganizacja rozgrywek w sezonie 2020/2021

