REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH ŚLZTS – sezon 2016/2017
1. ŚlZTS prowadzi rozgrywki II, III ligi kobiet oraz II, III, IV i V ligi mężczyzn.
2. Opłaty finansowe (startowe):
 II liga kobiet i mężczyzn - 600 zł
 III liga kobiet i mężczyzn - 400 zł
 IV liga mężczyzn - 300 zł
 V liga mężczyzn - 200 zł
3. Warunkiem uczestnictwa jest:
 opłacenie składki członkowskiej za rok 2016 (pierwsza runda) i 2017 (runda
rewanżowa)
 posiadanie licencji pzts na sezon 2016/17
 opłacenie startowego zgodnie z pkt. 2
 potwierdzenie do 31 lipca 2016 roku chęci uczestnictwa w rozgrywkach danej ligi
poprzez złozenie papierowej informacji z adresem do korespondencji, miejscem
rozgrywania meczy i telefonem osoby prowadzacej druzyne.
 zawodnicy i zawodniczki biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać licencję pzts
na sezon 2016/17
 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. Gospodarz meczu jest zobowiązany do podania telefonicznie wyniku meczu do godz. 22
w dniu jego rozegrania oraz dostarczenia w ciągu tygodnia do biura związku oryginału
protokołu.
6. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą liczbę punktów, to o kolejności decydują
wyniki bezpośrednich meczy między tymi drużynami.
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
 większa liczba punktów
 bezpośrednie mecze (lepszy stosunek małych punktów, stosunek setów,
stosunek piłek)
 stosunek małych punktów z wszystkich meczy.
W przypadku idealnej równości tych kryteriów decyduje losowanie.
8. W rozgrywkach barażowych i play of przy równości dużych punktów i małych punktów
decyduje większa liczba zdobytych setów a następnie piłek. W przypadku idealnej równości
decyduje losowanie.

9. Wycofanie zespołu z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu powoduje, iż taka drużyna
zaczyna następne rozgrywki w najniższej klasie rozgrywkowej.
10. Wszystkie mecze drużyny wycofanej w i rundzie są anulowane, jeżeli drużyna wycofa się
w II rundzie anulowane są mecze II rundy.
11. Zawodnik i zawodniczka który rozegrał 3 lub więcej meczy w danym sezonie w wyższej
klasie rozrywkowej, traci prawo gry w niższej klasie rozrywkowej (zasada ta nie dotyczy
osób urodzonych w 1999 r. i młodszych grających w ekstraklasie i pierwszej lidze, które
tracą prawo grania w niższej lidze po rozegraniu 7 meczy w wyższej lidze.
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 muszą być jednakowo ubrani, a zawodnicy rezerwowi w czasie prezentacji
muszą być na sali.
13. W rozgrywkach ligowych męskich zezwala się za zgodą zarządu ŚlZTS na uczestnictwo
kobiet z zastrzeżeniem, że w danym meczu może wystąpić tylko jedna zawodniczka. Dotyczy
to klubów gdzie nie ma możliwości stworzenia drużyny kobiet. Prośby o zgodę na grę kobiet
w rozgrywkach męskich przyjmuje się tylko w formie papierowej.
14. Dopuszcza się za zgodą obydwu zainteresowanych drużyn przełożenie meczu na termin
wcześniejszy.
15. Mecze dwóch ostatnich kolejek pierwszej i drugiej rundy nie mogą być rozgrywane
w terminie późniejszym bez zgody Wydziału Rozgrywek ŚlZTS.
16. W sytuacjach niemożności ustalenia terminu meczu, decyzję podejmuje Wydział
Rozgrywek ŚlZTS po konsultacji z zainteresowanymi klubami.
17. Uwagi mogą być wpisane do protokołu na żądanie kapitana przed meczem.
18. Żółte i czerwone kartki zgodnie z regulaminem PZTS.
19. Opłaty za walkower w meczach ligowych:
 II liga - 300 zł
 III liga - 200 zł
 IV liga - 100 zł
 V liga - 50 zł
20. Opłaty za rozgrywanie meczy w innym terminie niż ustalony przez zarząd ŚlZTS
obowiązuje od II rundy sezonu 2016/2017. Początek meczu zawsze między 17-19.
 II liga- piątek - inny termin 500 zł
 III liga- środa - inny termin 400 zł
 IV liga - czwartek - inny termin 300 zł
 V liga - piątek - inny termin 200 zł
21. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wydziału Rozgrywek
oraz Zarządu ŚlZTS
REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET/MĘŻCZYZN – sezon 2016/2017
1. W rozgrywkach uczestniczy 16 drużyn z woj. śląskiego.
2. I runda rozgrywana jest systemem każdy z każdym. II runda w grupach, drużyny z miejsc
1-8 o awans, drużyny z miejsc 9-16 o spadek. 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 graja 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. Mecze drugiej rundy rozgrywa się z rankingiem indywidualnym sporządzanym
na podstawie wyników I rundy (za każde zwycięstwo jeden punkt, gra podwójna się nie
liczy).
6. W II rundzie na pierwszym stole muszą zaczynać mecz dwaj zawodnicy z najwyższym
rankingiem spośród biorących udział w meczu.
 zawodnik z najwyższym numerem rankingowym który jest wpisany jako rezerwowy
może wystąpić w meczu na dowolnej pozycji
 zawodnik rezerwowy może wystąpić w meczu na dowolnej pozycji
 w grze podwójnej ranking nie obowiązuje
7. Za ustawienie niezgodne z rankingiem mecz zostaje zweryfikowany jako walkower 10:0.
8. Punktacja indywidualna w II rundzie taka sama na obydwu stołach.
9. Po rozegraniu dwóch rund zespół który zajął pierwsze miejsce uzyskuje prawo gry
w dwumeczu o pierwszą ligę z mistrzem grupy dolnośląsko-lubuskiej.
10. Zespoły z miejsc 14-16 spadają z II ligi.
 w przypadku spadku z I ligi drużyny z woj. śląskiego lub woj. opolskiego i braku
awansu do I ligi naszego mistrza, drużyna która zajmie 13 miejsce gra dwumecz 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 drużyna nie spadnie z I ligi,
drużyna która zajęła 14 miejsce utrzymuje się w II lidze
 w innych przypadkach dodatkowych wolnych miejsc lub spadku większej liczby
drużyn decyzje podejmuje Wydział Rozgrywek ŚlZTS w porozumieniu z Zarządem
ŚlZTS oraz Zarządem OZTS.
11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wydziału Rozgrywek
oraz Zarządu ŚlZTS

