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1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych
1a.1. Słowniczek pojęć:
Inne ligi / klasy rozgrywkowe - ilekroć w poniższym regulaminie pojawia się pojęcie Inne ligi / klasy
rozgrywkowe należy przez nie rozumieć rozgrywki III i IV ligi mężczyzn, rozgrywki pucharu Polski kobiet i
mężczyzn na szczeblu wojewódzkim. Pojęcie to nie dotyczy rozgrywek ligi amatorskiej i pucharu Polski
amatorów.
Tydzień ligowy – pod pojęciem tym należy rozumieć okres od piątku do czwartku, w którym, rozgrywane są
rozgrywki II ligi mężczyzn i kobiet oraz innych klas rozgrywkowych. Tydzień ligowy nie jest tożsamy z
tygodniem kalendarzowym.
Rozpoczęcie rozgrywek ligowych – ilekroć w poniższym regulaminie pojawia się pojęcie rozpoczęcia
rozgrywek ligowych, to należy przez nie rozumieć datę, w której dana drużyna rozpoczyna rozgrywki ligowe
(łącznie z dniem w którym rozgrywany jest mecz ligowy).
Sytuacja Losowa/ nagły wypadek - Za nagły wypadek uznać należy nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną
zewnętrzną powodujące brak możliwości udziału w zawodach sportowych. Za nagły wypadek nie uznaje się
sytuacji, której zaistnienie zawodnik/rodzic/trener przewidywał lub powinien był przewidzieć.
Przerwa w rozgrywkach ligowych pomiędzy 1 a 2 rundą rozgrywek – pod pojęciem tym należy rozumieć
okres ferii zimowych pomiędzy 1, a 2 rundą rozgrywek.

1.1.2 Warunki uczestnictwa
1.1.2.1 - zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w rozgrywkach ligowych muszą
spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Rozgrywek ŚlZTS i PZTS.
1.1.2.2 - Polski Związek Tenisa Stołowego posiada wyłączne prawo do nadawania licencji.
1.1.2.2.1 – Wszystkie sprawy związane z licencjami znajdują się w regulaminie PZTS.
1.1.2.3 - do 30 sierpnia 2019 roku - termin dokonywania zmian przynależności klubowej oraz
nadawania 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 mężczyzn i kobiet.
1.1.2.4 - do 10 września 2019 roku - termin nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji klubowych
i okresowych zawodniczkom i zawodnikom uczestniczącym w rozgrywkach drużynowych,
3 i 4 ligi mężczyzn (wraz z podaniem imiennych składów, rodzaju piłeczek, dnia i godziny rozgrywania meczy u
siebie. Wykupienie licencji dla zawodników biorących udział w innych rozgrywkach ligowych możliwe jest w
okresie pomiędzy 10 września a dniem rozpoczęcia rozgrywek ligowym pod warunkiem uiszczenia na konto ŚLZTS
równowartości ceny licencji (dotyczy każdego zawodnika osobno) i przesłania wykupionej licencji na adres email:
biuro@slzts.pl wraz z potwierdzeniem przelewu. Możliwe jest również wykupienie licencji dla innych klas
rozgrywkowych w okresie pomiędzy 1 a 2 rundą rozgrywek.
1.1.2.4a.- Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w punktach 1.1.2.3 i 1.1.2.4 skutkuje brakiem możliwości
wystąpienia zespołu w rozgrywkach bez zwrotu wpisowego, chyba, że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
1.1.2.4b. – Możliwe jest wykupienie licencji po terminach określonych w punktach 1.1.2.3 i 1.1.2.4 a przed
rozpoczęciem rozgrywek ligowych , pod warunkiem łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) wpłaceniem na konto ŚlZTS kwoty równej wysokości wpisowego do ligi opłaconego przez drużynę,
b) wyrażenia zgody przez Wydział Rozgrywek ŚlZTS. Zgoda jest udzielana na piśmie i może być wydana jedynie
w sytuacji, gdy dobro związku, dobro dyscypliny, lub względy słuszności za tym przemawiają lub gdy brak
zgłoszenia spowodowany był niemożnością jego dokonania ze względów technicznych.
Wyłącznie w ostatnim z wymienionych przypadków Wydział Rozgrywek na wniosek klubu może zmniejszyć
wysokość opłaty wspomnianej w pkt a), a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
Opłata o której mowa w pkt a) musi być dokonana przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. Brak opłaty
powoduje wystąpienie skutku wspomnianego w pkt 1.1.2.4a.

1.1.2.5 - do 30 września 2019 roku - termin przesyłania przez kluby sportowe uczestniczące
w rozgrywkach drużynowych Kobiet i Mężczyzn zdjęć drużyny i poszczególnych zawodników do serwisu ligowego
www.ligi.slzts.pl. Zdjęcie drużyny powinno być przygotowane w proporcjach 950 x 600 px, zaś zdjęcie
zawodników w proporcjach 950 x 400 px.
1.1.2.6 - zawodniczka lub zawodnik w jednym tygodniu ligowym ( tydzień ligowy trwa od piątku do czwartku i
jest pojęciem odrębnym od tygodnia kalendarzowego) nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach
ligowych w różnych szczeblach rozgrywek ligowych.
1.1.2.7 - zawodniczka lub zawodnik, który w sezonie rozgrywkowym rozegrał 3 mecze ligowe w wyższej klasie
rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem:
1.1.2.7.1 - zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 2002 roku i później, który w sezonie rozgrywkowym po
rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych Ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi kobiet i mężczyzn
traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej,
1.1.2.7.2 - zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 2005 roku i młodszego, który w sezonie rozgrywkowym po
rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych II Ligi lub wyższej kobiet i mężczyzn traci prawo gry w danym
sezonie w niższej klasie rozgrywkowej,
1.1.2.8 - w przypadku występowania w tej samej grupie 2 ligi lub 3 ligi kobiet i mężczyzn dwóch drużyn kobiet lub
dwóch drużyn mężczyzn danego klubu sportowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:
1.1.2.8.1 - mecz pomiędzy drużynami tego samego klubu sportowego odbywa się w 1 kolejce pierwszej rundy.
1.1.2.8.2 - zawodniczka lub zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej z dwóch drużyn klubu sportowego
uczestniczących w rozgrywkach 2, 3,4 ligi kobiet bądź mężczyzn.
1.1.2.9 - zawodniczka lub zawodnik uczestniczy w meczu, gdy rozegra w nim, chociaż 1 grę lub gdy jego drużynie
przyznany zostanie walkower, a zawodniczka lub zawodnik są wpisani do protokołu meczowego w podstawowym
składzie. Jeżeli zawodnik widnieje na protokole w charakterze rezerwowego, lub jego drużynie został przyznany
walkower, gdy był on wpisany jako zawodnik rezerwowy uznaje się, że nie brał on udziału w spotkaniu.

2.1. Wypożyczenia
2.2 Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej juniora lub młodszej może zostać wypożyczony na jeden
sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wypożyczający).
2.3. Wypożyczony zawodniczka albo zawodnik ma prawo gry wyłącznie w EK, SM, 1L, 2L, 3L albo DPP
(na wszystkich szczeblach) wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w
rozgrywkach indywidulanych, reprezentując pierwotny klub.
2.4. W przypadku niższych szczebli rozgrywek ligowych, procedurę wypożyczenia muszą przewidywać
regulaminy OZTS, z których pochodzą oba kluby (pierwotny i wypożyczający).
2.5. W meczu ligowym albo DPP może wystąpić tylko jedna wypożyczona osoba.
2.6. Licencję okresową dla zawodniczki albo zawodnika wykupuje pierwotny klub zawodnika.
2.7. WR podejmuje decyzję w sprawie wypożyczenia po złożeniu wniosku o wypożyczenie (w dowolnym
terminie) oraz przesłaniu zgody przez pierwotny klub drogą elektroniczną.

3.1. Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych
3.1.1 - przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych pomiędzy klubami sportowymi
2. ligi kobiet i mężczyzn oraz niższych lig następuje na podstawie decyzji Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego zatwierdzonej uchwałą Zarządu Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, po złożeniu
następujących dokumentów:
3.1.2 - wspólnego wniosku klubów sportowych o wyrażeniu zgody na przekazanie miejsca w rozgrywkach
drużynowych, który należy złożyć w następujących terminach:
3.1.3 - drużyny 2 ligi kobiet i mężczyzn - do dnia 1 sierpnia 2019 roku
3.1.4 - drużyny 3 ligi mężczyzn oraz niższych lig - do dnia 15 sierpnia 2019 roku

3.1.5 - uchwały klubu sportowego X o przekazaniu miejsca na rzecz klubu sportowego Y,
3.1.6 - uchwały klubu sportowego Y o przejęciu miejsca od klubu kluby sportowego X;
3.1.7 - przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych pomiędzy klubami sportowymi 2 ligi kobiet i mężczyzn
lub niższych klas rozgrywkowych następuje na podstawie decyzji Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku tenisa
stołowego, po złożeniu następujących dokumentów:
3.1.8 - potwierdzenia wniesienia opłaty za przejęcie miejsca w 2 lidze kobiet i mężczyzn opłata na rzecz
Śląskiego związku tenisa stołowego, - 2 000 zł. W razie przeniesienia 50% składu do nowego klubu, opłaty nie są
pobierane.
potwierdzenia wniesienia opłaty za przejęcie miejsca w 3. lidze mężczyzn opłata na rzecz Śląskiego związku
tenisa stołowego, - 1 000 zł. W razie przeniesienia 50% składu do nowego klubu, opłaty nie są pobierane.

4.1 Gospodarz
4.1.1 - gospodarzem meczu 2 ligi kobiet i mężczyzn oraz niższych lig jest drużyna, wymieniona w terminarzu
rozgrywek na pierwszej pozycji, która otrzymuje rozstawienie A. W rundzie rewanżowej zmianie ulega gospodarz
meczu.
4.1.2 - gospodarz meczu 2 ligi kobiet i mężczyzn ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków
rozgrywania meczu ligowego: sprzęt sportowy (stoły wraz z zestawem siatki, stoliki i krzesła dla sędziów,
numeratory, pojemniki na ręczniki, płotki o odpowiedniej kolorystyce o wysokości 75 cm okalające pola gry o
wymiarach 10 m x 5 m), wysokość źródła oświetlenia (co najmniej 5 m od nawierzchni pola gry) o natężeniu co
najmniej 600 luksów nad powierzchnią stołu i co najmniej 400 luksów nad całym polem gry, temperatura co
najmniej 16 stopni Celsjusza, tło gry ciemne nie zawierające jasnych źródeł światła ani światła dziennego.
4.1.3 - gospodarz ma zapewnić minimum 6 piłeczek plastikowych 40+ *** z atestem ITTF (zgodnym z przesłaną
do Wydziału Rozgrywek ŚLZTS informacją i znajdującą się w systemie ligowej klubu),
4.1.4. W przypadku niespełnienia przez gospodarza warunków określonych w punktach 3.1.2. i 3.1.3.
Przewodniczący Wydziału rozgrywek może nakazać powtórzenie spotkania, a w przypadku rażących zaniedbań
przyznać walkowera drużynie gospodarzy.
4.1.5. W wyjątkowych wypadkach, gdy względu słuszności lub dobro dyscypliny za tym przemawia możliwe jest
niespełnienie w pełni warunków określonych w pkt. 3.1.2. Decyzję w tej kwestii podejmuje Przewodniczący
Wydziału Rozgrywek.

51 Sprawy zagraniczne
5.1.1 - klub sportowy może zgłosić do składu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach drużynowych dowolną liczbę
zawodniczek i zawodników zagranicznych w drużynie uczestniczącej w meczu ligowym :
5.1.2.1 - w drużynie uczestniczącej w meczu ligowym 2 ligi kobiet i mężczyzn oraz w meczach niższych klas
rozgrywkowych może wystąpić jedna zawodniczka lub jeden zawodnik nie posiadający obywatelstwa polskiego
lub Karty Polaka.
5.1.3 - zawodniczka lub zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn i
niższych ligach oraz jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach ligowych.

6.1 Indywidualne rankingi klubowe

6.1.1 - w rozgrywkach drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn obowiązują indywidualne rankingi klubowe
opracowane przez Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego według następujących zasad:
6.1.1.1 - liczba zdobytych indywidualnie punktów (3 punkty za zwycięstwo na 1 stole, 2 punkt za zwycięstwo na
2 stole) w rozgrywkach drużynowych śląsko - opolskiej 2 ligi kobiet i mężczyzn w poprzednim sezonie (w
przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności w indywidualnym rankingu klubowym decyduje
mniejsza liczba straconych punktów),
6.1.2 W przypadku, gdy zawodniczka lub zawodnik nie rozegrał w poprzednim sezonie żadnego meczu w Śląsko
-Opolskiej 2 lidze kobiet i mężczyzn, miejsce w indywidualnym rankingu klubowym zostanie ustalone na
podstawie końcowego Ogólnopolskiego Indywidualnego Rankingu Seniorek i Seniorów w poprzednim sezonie.
6.1.3 Zawodniczka lub zawodnik z Superligi/Ekstraklasy bądź 1 ligi występujący po raz pierwszy w rozgrywkach
drużynowych organizowanych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego musi znajdować się na 1 miejscu
indywidualnego rankingu klubowego 1 rundy bieżącego sezonu rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i
mężczyzn.
W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodniczek i zawodników z wyższych lig występujących po raz
pierwszy w rozgrywkach drużynowych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego, indywidualny ranking klubowym
zostanie ustalony na podstawie rankingu indywidualnego PZTS obowiązującego w dniu zakończenia
przyjmowania zgłoszeń klubów sportowych do rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn w bieżącym
sezonie.
6.1.4 - zawodniczka lub zawodnik zagraniczny lub grający w lidze zagranicznej występujący po raz pierwszy w
rozgrywkach drużynowych organizowanych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego musi znajdować się na 1
miejscu indywidualnego rankingu klubowego 1 rundy bieżącego sezonu rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i
mężczyzn. W przypadku zgłoszenia większej liczby zawodniczek i zawodników zagranicznych lub grający w lidze
zagranicznej, występujących po raz pierwszy w rozgrywkach drużynowych przez Śląski Związek Tenisa Stołowego,
indywidualny ranking klubowym zostanie ustalony na podstawie rankingu światowego ITTF obowiązującego w
dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń klubów sportowych do rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn
w bieżącym sezonie.
6.1.5 - w szczególnych przypadkach miejsce zawodniczki lub zawodnika w indywidualnym rankingu klubowym na
1 rundę sezonu 2018/2019 rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn ustala Wydział Szkolenia Śląskiego
Związku Tenisa Stołowego.
6.1.5a – w przypadku zawodników i zawodniczek nie ujętych w punktach 5.1. -5.5. o rozstawieniu zawodniczka
lub/i zawodniczki decyduje kolejność w indywidualnym rankingu klubowym przesyłanym przez kluby do dnia
rozpoczęcia rozgrywek.
6.1.6 - w rozgrywkach drużynowych 2 rundy 2 ligi kobiet i mężczyzn obowiązują indywidualne rankingi klubowe,
opracowane przez Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na podstawie liczby zdobytych
indywidualnie punktów (3 punkt za zwycięstwo na 1 stole, 2 punkt za zwycięstwo na 2 stole) w rozgrywkach
drużynowych 1 rundy 2 ligi kobiet i mężczyzn w bieżącym sezonie (w przypadku równej liczby zdobytych punktów
o kolejności w indywidualnym rankingu klubowym decydują kolejno: mniejsza liczba straconych punktów,
mniejsza liczba straconych setów, mniejsza liczba straconych piłek i wyższe miejsce w indywidualnym rankingu
klubowym na 1 rundę fazy zasadniczej).
6.1.7 Zawodniczka lub zawodnik, który nie rozegrał ani jednego meczu tj. nie zdobył indywidualnie punktów w
rozgrywkach drużynowych 1 rundy fazy zasadniczej 2 Ligi kobiet i mężczyzn, zostanie sklasyfikowany na ostatnim
miejscu w indywidualnym rankingu klubowym po 1 rundzie fazy zasadniczej 2 ligi kobiet i mężczyzn. W przypadku
większej liczby zawodniczek i zawodników z tego samego kluby, którzy nie rozegrali ani jednego meczu w 1
rundzie fazy zasadniczej, ustalenie miejsca nastąpi na podstawie indywidualnego rankingu klubowego 1 rundy
fazy zasadniczej rozgrywek drużynowych 2 ligi kobiet i mężczyzn.
6.1.8 - w meczach 2 ligi kobiet i mężczyzn najwyżej rozstawione zawodniczki lub zawodnicy muszą występować
w grach pojedynczych na pierwszym stole na pozycji A i B lub X i Y.
W niższych ligach przepis nie obowiązuje.

6.1.9 – w meczach 2 ligi kobiet i mężczyzn najwyżej rozstawiona zawodniczka lub zawodnik
(spośród zgłoszonych do gier podwójnych) musi występować w grze podwójnej na pierwszym stole.
W niższych ligach przepis nie obowiązuje.
6.1.10 - w meczach 2 ligi kobiet i mężczyzn w przypadku, gdy najwyżej rozstawiona zawodniczka lub zawodnik
nie brał udziału w pierwszej serii gier pojedynczych, ma prawo występować w drugiej serii gier pojedynczych na
dowolnej pozycji.
5.1.11 - zawodniczki i zawodnicy będący w składzie drużyn uczestniczących w meczu, którego wynik został
zweryfikowany jako walkower, otrzymują punkty do indywidualnego rankingu klubowego zgodnie ze
zweryfikowanym wynikiem meczu.
6.1.12 - w rozgrywkach drużynowych 3 i 4 ligi mężczyzn indywidualne rankingi klubowe nie obowiązują.
6.1.13 - w rozgrywkach drużynowych 3 i 4 ligi mężczyzn liczba zdobytych indywidualnie punktów (1 punkt za
zwycięstwo na 1 stole, 1 punkt za zwycięstwo na 2 stole)

7.1 Opłaty regulaminowe
7.1.1 - wpisowe do rozgrywek 2 ligi kobiet i mężczyzn – 650 zł,
7.1.2 - wpisowe do rozgrywek 3 ligi mężczyzn – 450 zł,
7.1.3 - wpisowe do rozgrywek 4 ligi mężczyzn – 350 zł,
7.1.4 - opłata za używanie nazwy sponsora przy nazwie klubu kobiet i mężczyzn - 200 zł od każdego sponsora.

8.1 Przełożenie terminu meczu ligowego
8.1.1 - wniosek o przełożenie terminu meczu, po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej należy kierować drogą
elektroniczną do Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego co najmniej na 7 dni przed terminem
meczu wskazanym w terminarzu ligowym na adres email biuro@slzts.pl .
8.1.2 - przełożenie terminu meczu ostatniej kolejki 1 i 2 rundy jest niedozwolone na termin późniejszy.
8.1.3 - zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie dotyczące stanu zdrowia zawodniczek lub zawodników nie może
być podstawą do przełożenia terminu meczu chyba ze tyczy się to ¾ zespołu.
8.1.4 - przełożenie terminu meczu w przypadku startu zawodniczki lub zawodnika w zawodach ITTF lub ETTU w
Mistrzostwach Polski lub turnieju Grand Prix Polski w swojej kategorii wiekowej, 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 ligowej,
8.1.5 - przełożenie terminu meczu spowodowane niemożnością wynajmu hali sportowej na termin wcześniejszy
lub późniejszy o jeden dzień w stosunku do terminu wskazanego w terminarzu ligowym.
8.1.6 - przełożenie terminu meczu może nastąpić wyłącznie na termin wcześniejszy w stosunku do terminu meczu
wskazanego w terminarzu ligowym,
8.1.7 – Możliwe jest przełożenie spotkania na termin późniejszy na zasadach innych, niż określone w punktach
8.1.1. – 7.1.6. w wyniku decyzji Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, jeżeli dobro związku,
rozwój dyscypliny lub względy słuszności za tym przemawiają oraz w sytuacji, gdy mimo starań i inicjatywy
wykazanej przez kluby nie da się przełożyć spotkania na zasadach określonych w punktach 7.1.1. -7.1.6.
Wniosek o przełożenie spotkania należy przesłać drogą elektroniczną w formie scanu Pisma opatrzonego
podpisem i pieczęcią władz klubu składającego wniosek.

9.1 Ustalanie kolejności w tabeli

9.1.1 - w przypadku 2 drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności decyduje zawsze wynik
bezpośredniej rywalizacji.
9.1.2 - w przypadku 3 i więcej drużyn posiadających jednakową liczbę punktów opracowuje się dodatkową tabelę
uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów ligowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w której o kolejności
miejsc decydują kolejno: liczba punktów, stosunek gier wygranych do przegranych, stosunek setów zdobytych do
straconych oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
9.1.3 W przypadku niemożności ustalenia zwycięzcy na podstawie przesłanek zawartych w punktach 8.1.1. i 9.1.2.
decyduje miejsce w tabeli ligowej w systemie elektronicznym ŚLZTS.

10.1 Wycofanie i wykluczenie drużyny z rozgrywek ligowych
10.1.1 - wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych we wszystkich klasach rozgrywkowych następuje
na podstawie pisemnego wniosku klubu sportowego.
10.1.2 - wycofanie lub wykluczenie drużyny z rozgrywek ligowych przed rozpoczęciem 1 rundy rozgrywek
ligowych skutkuje uzupełnieniem (w miarę możliwości) składu drużyn uczestniczących w danej klasie
rozgrywkowej.
10.1.3 - wycofanie lub wykluczenie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie 1 rundy rozgrywek ligowych skutkuje
anulowaniem wyników wszystkich meczów danej drużyny rozegranych w 1 rundzie oraz korektą tabeli.
10.1.4 - wycofanie lub wykluczenie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie przerwy pomiędzy 1rundą, a 2 rundą
skutkuje zachowaniem wyników wszystkich meczów danej drużyny rozegranych w 1 rundzie
10.1.5 - wycofanie lub wykluczenie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie 2 rundy rozgrywek ligowych skutkuje
anulowaniem wyników wszystkich meczów danej drużyny rozegranych w 2 rundzie przy zachowaniu wszystkich
meczów danej drużyny rozegranych w 1 rundzie fazy zasadniczej oraz korektą tabeli.

11.1 Sprawozdawczość wynikowa
11.1.1 Sędzia meczu jest zobowiązany:
11.1.2 - 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,
11.1.3 - zrobienie skanu lub zdjęcia protokołu z meczu i wysłanie na maila protokoly@slzts.pl w ciągu 24 godzin
po zakończeniu meczu.
11.1.4 - do końca rundy dostarczyc do biura związku oryginału protokołu.
11.1.5 - Śląski Związek Związku Tenisa Stołowego w serwisie ligowym na stronie internetowej www.ligi.pzts.pl
publikuje terminarze, wyniki meczów, rankingi indywidualne oraz tabele ligowe rozgrywek kobiet i mężczyzn.
11.1.6. Sędzia nieprzestrzegający obowiązków wynikających z przepisów unormowanych w punktach 10.1.1 –
11.1.5 może zostać ukarany karą porządkową w wysokości 50 złotych lub/i odsunięciem od sędziowania spotkań
przez 3 najbliższe kolejki w których, miał on pełnić rolę sędziego. W wyniku rażących zaniedbań sędzia może
zostać odsunięty od sędziowania na cały sezon. Karę nakłada Przewodniczący Wydziału Rozgrywek po konsultacji
z pracownikiem biura ŚlZTS odpowiedzialnym za weryfikację rozgrywek ligowych. O nałożeniu kary powiadamia
sędziego Przewodniczący Wydziału Rozgrywek lub pracownik biura ŚlZTS odpowiedzialny za weryfikację spotkań
ligowych ustnie, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez wywieszenie informacji na stronie ŚLZTS.
11.1.6. Sędzia prowadzący WTK zobowiązany jest wysłać droga elektroniczną wyniki turnieju przygotowane w
programie microsoft exel lub world do 12 godzin od momentu zakończenia prowadzonego turnieju.
11.1.6. W przypadku, gdy klub samodzielnie wyznacza sędziów, którzy nie wywiązują się z obowiązków o których
mowa w pkt. 10.1.4-10.1.5. Wydział rozgrywek może nałożyć karę w wysokości 200 złotych na klub
odpowiedzialny za wyznaczenie sędziego. . O nałożeniu kary powiadamia Przewodniczący Wydziału Rozgrywek

lub pracownik biura ŚlZTS odpowiedzialny za weryfikację spotkań ligowych ustnie, drogą mailową, telefoniczną
lub poprzez wywieszenie informacji na stronie ŚLZTS.

12.1 Weryfikacja wyniku meczu ligowego
12.1.1 Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego prowadzi weryfikację wyników
meczów ligowych kobiet i mężczyzn w terminie 14 dni od rozegrania meczu. Weryfikacja spotkania może być
przeprowadzona w terminie dłuższym, jeżeli zaistniały okoliczności wymagające dodatkowych wyjaśnień lub
względy słuszności za tym przemawiają lub nie dosłano dokumentów umożliwiających przeprowadzenie
weryfikacji.
Weryfikacje spotkań odbywają się według następujących kryteriów:
12.1.2 – data, godzina i miejsce rozegrania meczu ligowego,
12.1.3 - data nadania licencji okresowych klubom sportowym uczestniczącym w meczu,
12.1.4 - występowanie zawodniczki lub zawodnika w składzie drużyny zgłoszonej do rozgrywek,
12.1.5 - data nadania licencji okresowych zawodniczkom lub zawodnikom,
12.1.6 - brak przeterminowanych zobowiązań zawodniczek lub zawodników w stosunku do wojewódzkiego
związku tenisa stołowego,
12.1.7 - zgodność ustawienia zawodniczek i zawodników z indywidualnym rankingiem klubowym (dotyczy
meczów ligowych 2 ligi kobiet i mężczyzn),
12.1.8 - zapewnienie przez drużynę gospodarzy odpowiednich warunków rozgrywania meczu ligowego,
12.1.9 - zapewnienie przez drużynę gospodarzy podczas rozgrywania meczu ligowego sprzętu sportowego
(stoły, piłeczki) zgodnego z informacjami zawartymi w zgłoszeniu drużyny gospodarzy do rozgrywek
drużynowych,
12.1.10 - występowanie zawodniczki lub zawodnika w jednym terminie ligowym tylko w jednym meczu,
12.1.11 - występowanie zawodniczki lub zawodnika zagranicznego w meczu ligowym,
12.1.12 - występowanie zawodniczki lub zawodnika odbywającego karę dodatkową odsunięcia od
następnego meczu ligowego.

13.1 Awanse i spadki
13.1.1 Kwestie awansów i spadków unormowane są w odpowiednich regulaminach poszczególnych klas
rozgrywkowych.

14.1 Badania lekarskie
14.1.1 - zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący w zajęciach szkolenia
sportowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych objętych współzawodnictwem sportowym
Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży nadzorowanym
przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki muszą bezwzględnie posiadać i
każdorazowo okazać na żądanie sędziego głównego zawodów oryginał aktualnego orzeczenia o zdolności do
uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika
14.1.2 - wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika powyżej
23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę lub
zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

15.1 Nagrody
15.1.1 Drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w rozgrywkach drużynowych

w sezonie 2019/2020 otrzymują puchary oraz dyplomy.

16.1 Kary regulaminowe
16.1.1 Indywidualne kary regulaminowe
16.1.2 - każdorazowo po zakończeniu weryfikacji wyników zawodów sportowych wymienionych w
pkt 10.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2019/2020
prowadzonej przez Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na podstawie szczegółowych
wyników, sprawozdań Sędziów Głównych lub protokołów meczowych publikowane jest zestawienie
indywidualnych kar regulaminowych.
16.1.3 - Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa w terminie 14 dni od daty nałożenia indywidualnej kary
regulaminowej informuje klub sportowy o fakcie nałożenia indywidualnej kary regulaminowej na zawodniczkę
lub zawodnika posiadających licencję okresową zawodnika danego klubu sportowego poprzez wywieszenie
informacji na stronie internetowej ŚLZTS.
16.1.4 - wysokość kary finansowej związanej z nałożeniem indywidualnej kary regulaminowej jest
zależna od rodzaju nałożonej kary oraz liczby kar nałożonych dotychczas na zawodniczkę,
zawodnika lub trenera w sezonie 2019/2020:
16.1.4.1 - pierwsza żółta kartka - kara finansowa 50 zł,
16.1.4.2 - druga żółta kartka - kara finansowa 100 zł,
16.1.4.3 - trzecia i kolejna żółta kartka - kara finansowa 200 zł,
16.1.4.4 - trzecia i kolejna żółta kartka otrzymana w trakcie meczów ligowych – kara dodatkowa w postaci
odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym,
16.1.4.5 - żółta kartka otrzymana na skutek negatywnego wyniku kontroli rakietki - kara finansowa 50 zł,
16.1.4.6 - czerwona kartka otrzymana podczas gry w meczu ligowym - kara finansowa 300 zł oraz kara
odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym,
16.1.4.7 - czerwona kartka otrzymana na skutek trzeciego negatywnego wyniku kontroli rakietki
podczas meczu drużynowego, zawodów indywidualnych lub drużynowych – kara finansowa 300 zł
oraz kara dyskwalifikacji z zawodów,
O nałożeniu kary powiadamia zawodnika Przewodniczący Wydziału Rozgrywek lub pracownik biura ŚlZTS
odpowiedzialny za weryfikację spotkań ligowych ustnie, drogą mailową lub telefoniczną lub poprzez wywieszenie
informacji na stronie internetowej ŚLZTS.

17.1 Klubowe kary regulaminowe
17.1.1 Każdorazowo po zakończeniu weryfikacji wyników meczów w rozgrywkach ligowych wymienionych w
pkt 10.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek ŚlZTS na sezon 2019/2020 prowadzonej przez Wydział Rozgrywek
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na podstawie szczegółowych wyników, sprawozdań Sędziów Głównych lub
protokołów meczowych, Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego może podjąć decyzję o
nałożeniu na klub sportowy następujących kar regulaminowych:
17.1.2 – kara za wycofanie się drużyny uczestniczącej w rozgrywkach drużynowych w trakcie trwania rozgrywek
– jest równa kwocie wpisowego wpłaconego na konto ŚLZTS. Karą dodatkową jest możliwość uczestnictwa w
następnym sezonie w rozgrywkach drużynowych wyłącznie w najniższej klasie rozgrywkowej. Wycofanie Drużyny
przed rozpoczęciem rozgrywek, a po zgłoszeniu drużyny do rozgrywek ligowych jest równoznaczne z
koniecznością opłacenia połowy kwoty o której mowa powyżej.
17.1.2a. - W szczególnych wypadkach Wydział Rozgrywek ŚLZTS może zmniejszyć wysokość kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia pod warunkiem, że wycofanie drużyny spowodowane jest sytuacją losową lub gdy
dobro dyscypliny, interes związku lub względy słuszności za tym przemawiają.

17.1.3 - nie przybycie drużyny na mecz ligowy lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu rozpoczęcia meczu
ligowego - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 200 zł (2 liga
kobiet i mężczyzn), 150 zł (3 i 4 liga mężczyzn) – kara płatna na konto ŚlZTS.
17.1.4 – nie poinformowanie przez drużynę gospodarzy Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego
lub drużyny gości o zmianie terminu i miejsca rozegrania meczu ligowego upomnienie, kara finansowa 200 zł (2
liga kobiet i mężczyzn), 150 zł (3 i 4 liga mężczyzn) – kara płatna na konto ŚlZTS.
17.1.5 - niezapewnienie przez drużynę gospodarzy w ciągu 30 minut od terminu rozpoczęcia meczu ligowego,
warunków rozegrania meczu zgodnymi z przepisami wymienionymi w pkt 3.1 niniejszego Regulaminu
Rozgrywek ŚlZTS na sezon 2019/2020 – weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny gości oraz kara
finansowa 200 zł (2 liga kobiet i mężczyzn), 150 zł (3 i 4 liga mężczyzn) – kara płatna na konto ŚlZTS.
17.1.6 – niezapewnienie przez drużynę gospodarzy podczas rozgrywania meczu ligowego sprzętu sportowego
(piłeczki) zgodnego z informacjami zawartymi w zgłoszeniu drużyny gospodarzy do rozgrywek drużynowych kara finansowa 150 zł (we wszystkich ligach),
17.1.7 - wystąpienie podczas prezentacji przed rozpoczęciem meczu ligowego przez drużynę w składzie
mniejszym niż minimalna liczba zawodniczek lub zawodników określona dla danej klasy rozgrywkowej weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 200 zł (we wszystkich
ligach),
17.1.8 - udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika posiadających przeterminowane zobowiązania
finansowe, wynikające z nieterminowych wpłat kar finansowych dotyczących indywidualnych kar
regulaminowych za żółte i czerwone kartki lub nie posiadających oryginału aktualnych badań lekarskich - kara
finansowa 200 zł (we wszystkich ligach),
17.1.9 - udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika nieuprawnionych do uczestnictwa w zawodach
indywidualnych i drużynowych - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara
finansowa 200 zł (we wszystkich ligach),
17.1.10 - niedozwolony udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika zagranicznego - weryfikacja wyniku
meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 200 zł (we wszystkich ligach),
17.1.11 – nie zgodne z rankingiem ligowym ustawienie zawodniczki lub zawodnika w grze pojedynczej lub
podwójnej w meczu ligowym - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara
finansowa 200 zł (we wszystkich ligach),
17.1.12 - brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników drużyny podczas prezentacji w meczu
ligowym - kara finansowa 50 zł (we wszystkich ligach),
17.1.13 - brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników w meczu ligowym grze podwójnej kara finansowa 50 zł (we wszystkich ligach),
17.1.14 - rozpoczęcie meczu - bez zgody Wydziału Rozgrywek ŚlZTS - o godzinie innej niż wyznaczona w
terminarzu rozgrywek drużynowych - kara finansowa dla gospodarza meczu - 50 zł.
17.1.15 - nie poinformowanie przez gospodarza o przełożeniu terminu meczu ligowego – kara finansowa
200 zł,( wszystkie ligi)
17.1.16 – nieprzestrzeganie regulaminu techniczno-organizacyjnego pkt 3.1 Regulaminu SlZTSkara finansowa od 100 zł do 500 zł.
O nałożeniu kary powiadamia Klub Przewodniczący Wydziału Rozgrywek lub pracownik biura ŚlZTS
odpowiedzialny za weryfikację spotkań ligowych ustnie, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez wywieszenie
informacji na stronie internetowej ŚlZTS.
17.1.17. W wyjątkowych wypadkach, jeżeli względy słuszności lub dobro dyscypliny za tym przemawiają
Przewodniczący Wydziału Rozgrywek może zmniejszyć wysokość kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

18.1 Wykluczenie z rozgrywek
18.1.1 - rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu – kara finansowa 2500 zł oraz

wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczestnictwa w następnym sezonie w
rozgrywkach drużynowych prowadzonych wyłącznie w najniższej klasie rozgrywkowej,
18.1.2 - trzykrotne nałożenie na klub sportowy kary regulaminowej w postaci walkowera dla drużyny przeciwnej
- wykluczenie z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych niższej klasy
rozgrywkowej w następnym sezonie.
O nałożeniu kary powiadamia Klub Przewodniczący Wydziału Rozgrywek lub pracownik biura ŚlZTS
odpowiedzialny za weryfikację spotkań ligowych ustnie, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez wywieszenie
informacji na stronie internetowej ŚLZTS.

19.1 Termin płatności
19.1.1 Karę finansową dotyczącą zawodów organizowanych przez ŚlZTS należy wpłacić na konto Śląskiego
Związku Tenisa Stołowego w terminie 14 dni od daty nałożenia indywidualnej kary regulaminowej lub daty
wydania decyzji Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego lub Komisji Dyscyplinarnej Śląskiego
Związku Tenisa Stołowego o nałożeniu kary regulaminowej na konto Śląskiego Związku Tenisa Stołowego:
19.1.2 - wniesienie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, Komisji
Dyscyplinarnej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego lub Wydziału Rozgrywek dotyczącego nałożonej kary
finansowej, nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uregulowania kary finansowej w terminie.
19.1.3 Kluby sportowe, zawodniczki, zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie posiadający:
19.1.3.1 - przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
19.1.3.2 - przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do ŚlZTS,
19.1.3.3 - w przypadku klubów, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach drużynowych (wszystkie ligi)
- przeterminowanie powyżej 30 dni, zobowiązania finansowe w stosunku do PZTS lub ŚlZTS mogą zostać uznani
za nieuprawnionych do uczestnictwa w zawodach sportowych. O uznaniu za nieuprawnionym do wzięcia udziału
w rozgrywkach powiadamia Przewodniczący Wydziału rozgrywek lub pracownik biura ŚLZTS odpowiedzialny za
weryfikację spotkań ligowych ustnie, drogą mailową, telefoniczną lub poprzez wywieszenie informacji na stronie
internetowej ŚLZTS.

20.1 Protesty
20.1.1 Decyzje w sprawach protestów złożonych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji w
wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i przebiegu zawodów indywidualnych lub drużynowych
podejmuje Komisja Odwoławcza powołana spośród obecnych na zawodach Członków Zarządu Śląskiego Związku
Tenisa Stołowego. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu
kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.
20.1.2 Wszelkie uwagi dotyczące meczu ligowego: warunków gry, uprawnień zawodników itp., na żądanie
kierownika lub kapitana drużyny klubowej mogą być wpisane do protokołu meczowego przed rozpoczęciem
meczu. Uwagi dotyczące wydarzeń mających miejsce w trakcie meczu powinny być wpisane przez Sędziego
Głównego z własnej inicjatywy lub na żądanie kierownika bądź kapitana drużyny wnoszącego zastrzeżenia. Uwagi
wpisane w protokole meczowym są warunkiem koniecznym do złożenia ewentualnego protestu.
20.1.3 Decyzje w sprawach protestów złożonych w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia w formie pisemnej
po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł dotyczących organizacji lub przebiegu meczu ligowego podejmuje
Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego terminie 14 dni. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.
20.1.4 Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego ma prawo do wszczęcia z własnej inicjatywy
postępowania wyjaśniającego dotyczącego organizacji lub przebiegu rozgrywek ligowych.
20.1.5. Instytucja kaucji stosowana jest również w przypadku przewinień dyscyplinarnych zawodników, działaczy
oraz sędziów, o czym mowa w odrębnych przepisach.

21.1 Procedury odwoławcze
21.1.1 Od decyzji Wydziału Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa przysługuje wniesienie odwołania do Zarządu
Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji za pomocą poczty
elektronicznej na adres email biuro@slzts.pl .

22.1. Windykacja nieuregulowanych w terminie zobowiązań.
W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań wobec Śląskiego Związku Tenisa Stołowego, zostaną
naliczone odsetki za zwłokę oraz koszty windykacje na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

23.1 Postanowienia końcowe
23.1.1 Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem przepisów Regulaminu Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa
Stołowego na sezon 2019/2020 sprawuje Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego.
23.1.2 W innych sprawach dotyczących rozgrywek nie ujętych w regulaminie, przyjmujemy regulamin PZTS, a
ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Wydziału Rozgrywek ŚlZTS.
23.1.3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek oraz
Zarządu ŚlZTS.
23.1.4 Regulamin Rozgrywek SlZTS na sezon 2019/2020 obowiązuje od dnia uchwalenia do dnia uchwalenia
Regulaminu Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2020/2021.

