
 

 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ MĘŻCZYZN – sezon 2015/2016 
 
         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 8 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:   
                                                                   

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  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 WR 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 bezpośredni 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). 
                   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 gra w tym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy. Powyższa  
                         zasada nie dotyczy: 
                         juniorów, kadetów, młodzików grających  w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą prawo do gry     
                         w niższej klasie po rozegraniu siedmiu meczy, 
                         kadetów i młodzików grających w II lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po   
                         rozegraniu siedmiu meczy, 
                         juniorzy, grający w II lidze tracą prawo do gry w niższej klasie po rozegraniu trzech meczy, 
                         kadetów i młodzików grających w III lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po      
                         rozegraniu siedmiu meczy, 
                         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 bezpośrednio po jego    
                         rozegraniu wysyłając SMS na nr 730 940 739 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 ŚLZTS. 
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