
 

 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET – sezon 2015/2016 
 
W rozgrywkach II ligi kobiet uczestniczy 16 drużyn Śląskiego Związku Tenisa Stołowego  i Opolskiego 
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 
I runda rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” bez indywidualnego rankingu klubowego. 
Gospodarze meczu występują na ustawieniu A, natomiast goście na ustawieniu X.  
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. 
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. 
Zawodniczki występujący 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 WR 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.. 
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;  
Mecze II rundy rozgrywa się zgodnie z rankingiem  indywidualnym sporządzonym na podstawie  
wyników I rundy - do rankingu zaliczane są wyłącznie gry indywidualne (bez gry podwójnej). 
-  zawodniczki występujące w meczu zobowiązanie są do umieszczenia w protokole meczowym      
w kolejności obejmującej najwyższe numery rankingowe, tzn. zawodnicy z numerem 1 i 2 listy 
rankingowej biorące udział w meczu są zobowiązani do gry na pierwszym stole. 
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. 
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 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 
drużyna, która zajęła miejsce 14 utrzymuje się w II lidze. W przypadku spadku większej ilości drużyn 
z I ligi lub powstania dodatkowych wolnych miejsc w II lidze, decyzję o sposobie awansu do II ligi 
podejmuje Wydział Rozgrywek Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z OZTS Opole.  
Zawodniczki biorące udział w prezentacji i w grze podwójnej są ubrane jednakowo, a zawodniczki 
rezerwowe w czasie prezentacji muszą być obecni na sali. 
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: 
- juniorek, kadetek, młodziczek grających w ekstraklasie i I lidze, które tracą prawo do gry w niższej 
klasie po rozegraniu siedmiu meczy, 
- kadetek i młodziczek grających w II lidze, które tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu 
siedmiu meczy, 
- juniorki grające w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu trzech meczy. 
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. 
Obowiązuje zakaz gry zawodniczek 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. 
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. 
Gospodarz meczu zobowiązany jest do przekazania wyniku meczu wiadomością SMS, 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. Zastrzega się, że mecze dwóch ostatnich kolejek I i II rundy nie mogą być przełożone                
na termin późniejszy. 
O sytuacjach nie ujętych w niniejszym regulaminie, a wynikłych w trakcie sezonu, decyduje Wydział 
Rozgrywek ŚL.Z.T.S. 
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