REGULAMIN ROZGRYWEK
II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN
GRUPA VI – WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE

W SEZONIE 2017/2018
(„Regulamin”)

1. CEL I KIEROWNICTWO
1.1. Celem rozgrywek jest:
1.1.1.
wyłonienie mistrza II ligi,
1.1.2.
popularyzacja tenisa stołowego oraz dbanie o stały wzrost poziomu
sportowego poprzez realizację tej formy rozgrywek,
1.1.3.
integracja i rozwijanie sportowej rywalizacji pomiędzy zawodnikami i klubami
sportowymi województw małopolskiego i podkarpackiego.
1.2. Rozgrywki organizuje Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego zwany dalej
„KOZTS”. Adres siedziby: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 124A. Dane kontaktowe:
telefon: (12) 638 33 59, adres poczty elektronicznej wgid@kozts.pl. Numer
rachunku bankowego: Bank Pocztowy 31 1320 1465 2897 8431 2000 0001.

2. UCZESTNICTWO
2.1. W rozgrywkach bierze udział od 13 drużyn.
2.2. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach:
2.2.1.
Spełnienie wymogów niniejszego Regulaminu, Regulaminów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego („PZTS”) i KOZTS oraz terminowe uiszczenie
wszystkich regulaminowych składek, opłat i kar.
2.2.2. Potwierdzenie udziału drużyny w rozgrywkach w terminie podanym w
ogłoszeniu na stronie internetowej oraz wpłatę wpisowego oraz złożenie
ankiety w zakresie informacji o warunkach do gry, danych osoby
odpowiedzialnej za wprowadzanie wyników („osoba wprowadzająca wyniki”)
do internetowego systemu ligowego KOZTS („system ligowy”) do dnia 31
sierpnia.
2.2.3.
Złożenie do dnia 5 września 2017 drużynowej listy rankingowej oraz
zaktualizowanie składu drużyny w systemie ligowym, pod rygorem
niedopuszczenia drużyny do startu w rozgrywkach.
2.3. Dopuszcza się możliwość występowania w jednej lidze maksymalnie dwóch drużyn
z tego samego klubu. Zawodnik może grać tylko w jednej z tych drużyn w ciągu
sezonu.
2.4. Zawodnik traci prawo gry po rozegraniu w klasie wyższej w ciągu sezonu ligowego
3 meczów z wyjątkiem:
2.4.1. 7 meczów w Superlidze/Ekstraklasie/I lidze w przypadku kategorii wiekowej
juniora i młodszej.
2.5. Obowiązuje zakaz gry zawodnika w jednym terminie ligowym na różnych
szczeblach rozgrywek. Decyduje termin kolejki, a weryfikacji podlega mecz
faktycznie później rozegrany.
2.6. Zawodnik zgłaszany do drużyny w trakcie trwania rozgrywek musi być dopisany do
systemu ligowego przed pierwszym meczem, w którym wpisany jest do protokołu.
2.7. Zasady gry zawodników zagranicznych określają rozdział 4. oraz punkty 9.1.5. i
9.1.6.4. Regulaminu rozgrywek PZTS („Regulamin PZTS”).
2.8. Badania lekarskie określa rozdział 11. Regulaminu PZTS.
2.9. Dopuszcza się do gry w meczu po dwie kobiety w czasie jednej serii gier, na takich
samych prawach i obowiązkach jak mężczyźni.
2.10. W wyjątkowych wypadkach i za zgodą prowadzącego, dopuszcza się do udziału w
rozgrywkach drużynę żeńską.
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3. MIEJSCE i TERMIN
3.1.
3.2.
3.3.

Poszczególne mecze rozgrywane są u drużyn wymienionych w terminarzu
rozgrywek na pierwszym miejscu, zwanych gospodarzami.
Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A.
Terminarza rozgrywek ligowych opracowany jest zgodnie z kalendarzem sportowym
PZTS. W ciągu siedmiu dni kalendarzowych od opublikowania terminarza na daną
rundę drużyny gospodarzy mogą dokonać korekty terminów i godzin rozpoczęcia
meczów w poszczególnych kolejkach. Oficjalnym terminarzem jest plik dostępny na
stronie KOZTS. W terminarzu podany jest również ostateczny termin rozegrania
meczów danej rundy, którego niedotrzymanie może skutkować weryfikacją meczu
jako obustronny walkower.

4. AWANSE I SPADKI
4.1. Zwycięzca bierze udział w dwumeczu barażowym o awans do I ligi z mistrzem II ligi
grupy V (województwa łódzkie i świętokrzyskie) zgodnie z Regulaminem PZTS.
4.2. Procedura spadkowa odbywa się w następujących, kolejno przeprowadzanych
krokach:
4.2.1.
przeprowadza się awanse do ligi I;
4.2.2.
przeprowadza się spadki z ligi I;
4.2.3.
do III liga spada tyle drużyn, aby w lidze pozostało 10 drużyn;
4.2.4.
dwa miejsca zajmują mistrzowie lig III województw małopolskiego i
podkarpackiego;
4.2.5.
ostatnia drużyna, która nie spadła do III ligi rozgrywa turniej barażowy z
wicemistrzami lig III województw małopolskiego i podkarpackiego, z
uwzględnieniem punktu 9.1.2.9. Regulaminu PZTS.
4.3. Turniej barażowy, o którym mowa w punkcie 4.2.5 jest turniejem jednodniowym,
każdy z każdym. Rozgrywa się systemem jak w II lidze, nie obowiązuje ranking
ligowy. W przypadku rezygnacji z udziału w barażu drużyna nie ma prawa ubiegać
się o grę w II lidze po pojawieniu się wolnych miejsc.
4.4. W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach uczestniczy 12 drużyn.

5. UZUPEŁNIANIE WOLNYCH MIEJSC W LIDZE
5.1. Przy pojawieniu się wolnych miejsc ligę uzupełnia się tylko do 12 zespołów, spośród
drużyn biorących udział w barażach o II ligę (w kolejności miejsc w turnieju
barażowym), a następnie drużyn spadających z II ligi (w kolejności zajętych miejsc
na koniec sezonu).

6. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK
6.1. Obowiązuje system dwurundowy – I runda w jednej grupie każdy z każdym, zaś II
runda w dwóch grupach (równe lub jedna drużyna więcej w grupie słabszej), z
zaliczeniem wyników I rundy.
6.1.1.
grupa silniejsza (walcząca o awans) o miejsca od 1.-6. dla drużyn, które
zajęły najwyższe miejsca po I rundzie;
6.1.2.
grupa słabsza (walcząca o utrzymanie) o miejsca 7.-13., dla pozostałych
drużyn.
6.2. Numery dla drużyn do ustalenia terminarza I rundy będą ustalane na podstawie
klasyfikacji drużyn za poprzedni sezon. Spadkowiczom przydzielane są najwyższe
numery, natomiast numery dla beniaminków będą ustalone drogą losowania.
6.3. Gospodarzami spotkań w II rundzie są drużyny, które w pierwszej rundzie w meczu
pomiędzy tymi samymi drużynami grały na wyjazdach. Ustalenie numerów dla
drużyn do ustalenia terminarza II rundy odbywa się według klasyfikacji po I rundzie.
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6.4. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników z możliwością gry
zawodnika rezerwowego po pierwszej serii gier pojedynczych. Zawodnik rezerwowy
musi brać udział w prezentacji.
6.5. Mecz składa się z 10 gier, rozgrywanych na 2 stołach w następującej kolejności:
Stół 1
Stół 2
1. Gra pojedyncza A-X
2. Gra pojedyncza C-W
3. Gra pojedyncza B-Y
4. Gra pojedyncza D-Z
5. Gra podwójna I
6. Gra podwójna II
7. Gra pojedyncza A-Y
8. Gra pojedyncza C-Z
9. Gra pojedyncza B-X
10. Gra pojedyncza D-W
6.6. Zawodnicy oznaczeni literami A, B, X, Y muszą być zawodnikami na najwyższych
miejscach drużynowej listy rankingowej w danym meczu. W grze podwójnej I musi
grać zawodnik z najwyższego miejsca drużynowej listy rankingowej w tej serii gier.
6.7. W przypadku gdy zawodnik znajdujący się na 1. miejscu drużynowej listy
rankingowej nie brał udziału w I serii gier pojedynczych, ma prawo gry w II serii gier
pojedynczych na dowolnej pozycji.
6.8. Zawodnicy będący w składzie drużyn uczestniczących w meczu, który został
zweryfikowany jako walkower, otrzymują punkty do rankingu zgodnie ze
zweryfikowanym wynikiem meczu.
6.9. Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry wynosi 5 minut. Po tym czasie
zawodnik albo para przegrywa grę walkowerem, ale on ani jego drużyna nie tracą
prawa do gry w następnych grach.

7. SPRAWY FINANSOWE
7.1. Koszty udziału drużyn w rozgrywkach ponoszą kluby.
7.2. Wpisowe do rozgrywek: 400 zł.
7.3. Opłata za przełożenie meczu na inny termin wnoszona przez drużynę wnioskującą:
80 zł (płatna w momencie składania wniosku, a jej brak powoduje nierozpatrywanie
przedmiotowej sprawy). Nie dotyczy meczów przekładanych „z urzędu”.
7.4. Przekazanie miejsca w rozgrywkach określa punkt 9.1.1. Regulaminu PZTS.
7.5. Kary za żółte kartki:
− pierwsza 50 zł, druga 100 zł, trzecia i kolejne 150 zł;
− co trzecia żółta kartka w meczu ligowym powoduje karę dodatkową w postaci
odsunięcia od jednego kolejnego meczu w lidze.
7.6. Kary za czerwone kartki – 150 zł:
− po każdej czerwonej kartce w meczu ligowym zawodnik otrzymuje karę dodatkową
odsunięcia od jednego kolejnego meczu w lidze;
− czerwona kartka otrzymana na ławce rezerwowych – 50 zł (nie powoduje
odsunięcie od meczu).
7.7. Kary ligowe:
− brak wprowadzenia informacji w systemie ligowym o przełożeniu meczu – 100 zł za
brak informacji o każdym meczu,
− opóźnione wpisanie wyniku meczu w systemie ligowym – 30 zł za dzień za każdy
mecz za zwłokę,
− błędne wpisanie wyniku meczu w systemie ligowym – 100 zł za każdy mecz,
− opóźnione dokonanie korekty błędnie wpisanego wyniku meczu w systemie ligowym
– 50 zł za każdy mecz za dzień zwłoki,
− zapis przebiegu meczu na nieregulaminowym protokole – 20 zł każdy mecz,
− niedopisanie zawodnika do systemu ligowego – 100 zł za każdego zawodnika,
− brak jednolitych strojów podczas prezentacji i w grach podwójnych – 50 zł,
− niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w grze podwójnej – 50 zł,
− opóźnione dostarczenie protokołu – 20 zł za dzień zwłoki,
− niedostarczenie protokołu – 300 zł,
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− zapewnienie sprzętu sportowego innego niż podany w zgłoszeniu – 100 zł,
− niedopełnienie formalności związanych z obsadą sędziowską – 300 zł.
7.8. Kary finansowe za pierwszy / drugi / trzeci mecz ligowy zweryfikowany jako
walkower: 200 zł / 300 zł / 400 zł.
7.9. W przypadku, gdy mecz został zweryfikowany jako walkower w następstwie
naruszenia Regulaminu, w inny sposób niż nieprzybycie na zawody, kara jest o
połowę mniejsza. Niniejsze postanowienie nie dotyczy weryfikacji w przypadku
niezgodnego z rankingiem ustawienia zawodników, kiedy to nie stosuje się kar
regulaminowych.
7.10. Kary i opłaty regulaminowe winny być uregulowane w terminie dziesięciu dni
kalendarzowych, chyba że w innym punkcie zapisano inaczej. Za termin ukarania
uznaje się:
− w przypadku ukarania kartką – datę jej pokazania (płatne bez decyzji),
− w pozostałych przypadkach – datę wydania decyzji przez prowadzącego.
7.11. Złożenie odwołania nie powoduje wstrzymania biegu sprawy w określonych wyżej
terminach.
7.12. W przypadku brak wpłaty w regulaminowym terminie drużyna albo zawodnik jest
nieuprawniony do gry.

8. ODWOŁANIA
8.1. Odwołanie, aby było rozpatrywane, musi być złożone na piśmie lub elektronicznie
nie później niż 48 godziny po zaistnieniu zdarzenia.
8.2. Od decyzji prowadzącego przysługuje odwołanie do Komisji złożonej z
przedstawicieli KOZTS i Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
(„POZTS”) w I instancji w czasie siedmiu dni kalendarzowych od wydania decyzji
przez prowadzącego, następnie Wydziału Rozgrywek PZTS w II instancji w czasie
siedmiu dni kalendarzowych od wydania decyzji przez Komisję.
8.3. Kaucja protestowa wynosi 200 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi, jeżeli odwołanie
zostanie odrzucone. Aby odwołanie mogło być rozpatrzone, musi zostać wpłacona
kaucja.

9. WERYFIKACJA
9.1. Weryfikacja należy do prowadzącego rozgrywki.
9.2. Podstawą do weryfikacji meczu jest protokół z meczu lub jego brak. Druk protokołu
dostępny jest na stronie KOZTS.
9.3. Gospodarz ma obowiązek dostarczyć prowadzącemu rozgrywki kompletny protokół
meczu listownie (decyduje data nadania), elektronicznie albo osobiście w ciągu
dwóch dni roboczych od jego rozegrania. Jego niedostarczenie w ww. terminie
pociąga za sobą nałożenie opłaty regulaminowej w kwocie określonej w punkcie 7.7.
Niedostarczenie w ciągu czternastu dni kalendarzowych może skutkować
weryfikacją meczu jako walkower na niekorzyść gospodarza.
9.4. Powody weryfikacji meczu jako walkower określa punkt 9.1.12. Regulaminu PZTS po
dostosowaniu ich do zapisów niniejszego Regulaminu.
9.5. Powodem weryfikacji meczu jako walkower na niekorzyść gospodarza może być
trzeci przypadek braku terminowego wprowadzania informacji do systemu ligowego,
jeśli wcześniej nałożono dwie kary regulaminowe tego typu na drużynę.
9.6. Za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników w meczu weryfikuje się
walkowerem:
− w grze podwójnej – tylko gry podwójne,
− w grach pojedynczych – cały mecz.
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10. NAGRODY
10.1. Drużyny, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i pamiątkowe
dyplomy.

11. SPRAWY SĘDZIOWSKIE
11.1. Obu sędziów deleguje Komisja Sędziowska KOZTS albo odpowiednia komisja
POZTS, w zależności od miejsca rozgrywania meczu.
11.2. Sędziowie nie mogą pełnić żadnej innej funkcji podczas rozgrywania meczu.
11.3. Koszty delegacji sędziów pokrywa gospodarz meczu.

12. SPRAWY PORZĄDKOWE
12.1. Mecze rozgrywane są piłeczkami plastikowymi, których rodzaj na cały sezon drużyny
podają w zgłoszeniu.
12.2. Ustala się godzinę rozpoczęcia meczów od 10:00 do 18:00 w soboty, od 11:00 do
16:00 w niedziele i święta a od 18:00 do 19:00 w dni robocze, biorąc pod uwagę
możliwość dogodnego dojazdu gości. Inna godzina rozegrania meczu musi zostać
zaakceptowana przez prowadzącego rozgrywki oraz drużynę przeciwną.
12.3. Brak przy sobie dokumentu ze zdjęciem pozwalającego stwierdzić tożsamość jest
podstawą niedopuszczenia do gry. Sędzia zobowiązany jest odnotować w protokole
ten fakt.
12.4. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.
12.5. Warunki gry: sala, w której odbywają się zawody winna posiadać wymiary i
oświetlenie zgodne z przepisami i temperaturę minimum 18˚ C. Obiekt, w którym
odbywają się zawody musi być otwarty minimum 60 minut przed ustaloną godziną
meczu, celem umożliwienia rozgrzewki.
12.6. Odpowiedzialnym za weryfikację sal jest KOZTS albo POZTS, w zależności od
położenia. Weryfikacji podlega sala pod kątem warunków do gry, takich jak rozmiary
pola gry, rodzaj oświetlenia, wyposażenie w sprzęt, stan podłogi, itp.
12.7. Zasady ustalania ligowych list rankingowych:
12.7.1. Do ustalenia ligowej listy rankingowej brane są kolejno rankingi w kolejności:
Superliga, I liga, II liga, PZTS w kategorii seniorów.
12.7.2. Na I rundę listy ustalane są na podstawie końcowych list rankingowych za
poprzedni sezon.
12.7.3. Na II rundę listy ustalane są na podstawie aktualnych list rankingowych.
12.7.4. W szczególnych przypadkach pozycję zawodnika w rankingu drużynowym
może ustalić prowadzący rozgrywki.
12.7.5. W grze pojedynczej za zwycięstwo na 1. stole zawodnik uzyskuje 3 punkty,
za zwycięstwo na 2. stole zawodnik uzyskuje 2 punkty.
12.7.6. Zawodnicy zagraniczni ustawiani są w rankingu zgodnie z punktem 9.1.6.4.
Regulaminu PZTS.
12.7.7. W przypadku równej ilości punktów w rankingu ligowym wyżej sklasyfikowany
jest zawodnik, który rozegrał mniej gier.
12.7.8. Zawodnik, który nie odniósł zwycięstwa w danej klasie rozgrywkowej nie
będzie brany pod uwagę, przy ustalenia indywidualnego rankingu klubowego
w niższej klasie rozgrywkowej.
12.8. Przełożenie meczu:
12.8.1. Powołanie do kadry reprezantacji Polski, kadry wojewódzkiej albo udział w
Grand Prix Polski, Grand Prix Polski Weteranów („GPW” – z ograniczeniem
do udziału w trzech GPW ciągu sezonu) albo oficjalnych Mistrzostwach
Polski, Europy bądź Świata wyłącznie zawodnika drużyny w terminie meczu
ligowego albo sytuacja wyjątkowa może być podstawą do przełożenia meczu
„z urzędu”. W takim wypadku zainteresowana drużyna składa wniosek do
prowadzącego rozgrywki co najmniej siedem dni przed pierwotnym terminem,
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podając imienną listę zawodników albo opisując sytuację, a nowy termin
meczu wyznaczy prowadzący rozgrywki.
12.8.2. Zmiana terminu meczu w obrębie kolejki może nastąpić najpóźniej siedem
dni kalendarzowych przed pierwotnym terminem. O zmianie należy
skutecznie powiadomić drużynę gości, sędziego oraz prowadzącego
rozgrywki przez e-mail.
12.8.3. Drużyna ma prawo prosić w uzasadnionych przypadkach, po wniesieniu
opłaty podanej w punkcie 7.3, organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu
meczu, ale tylko na termin wcześniejszy od planowanego. Prośba będzie
rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż
siedem dni kalendarzowych przed terminem meczu.
12.8.4. Za przełożenie meczu (bez względu na to, czy ustalono nowy termin czy nie)
bez wprowadzenia tej informacji do systemu ligowego albo brak
wprowadzenia informacji o nierozegraniu meczu nakłada się karę finansową
w kwocie określonej w punkcie 7.7.
12.8.5. Przełożenie meczu bez uzyskania zgody prowadzącego rozgrywki może
skutkować weryfikacją meczu jako walkower na niekorzyść gospodarzy.
12.9. Weryfikacja meczu jako walkower powoduje nałożenie kary finansowej w kwocie
określonej w punkcie 7.8. Weryfikacja trzech meczów jako walkower z powodu
nieprzybycia na zawody powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek.
12.10. Drużynę wykluczoną bądź wycofaną z rozgrywek traktuje się jako spadkowicza z
danej klasy rozgrywkowej. Drużyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa.
12.11. Zaistnienie sytuacji z punktu 18.3.1 Regulaminu PZTS powoduje wykluczenie
drużyny rozgrywek z prawem gry w najniższej klasie w następnym sezonie.
12.12. Drużyny rozwiązywanej (likwidowanej) nie bierze się pod uwagę w postępowaniu
spadkowym. Drużyna ta nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa.
12.13. W przypadku rozwiązania, wykluczenia bądź wycofania drużyny w trakcie sezonu
stosuje się następujące zasady postępowania:
12.13.1. jeżeli nastąpiło to przed rozpoczęciem II rundy, wszystkie jej dotychczasowe
wyniki zostają anulowane;
12.13.2. jeżeli nastąpiło to w trakcie II rundy, wyników I rundy nie anuluje się,
natomiast wszystkie wyniki meczów II rundy anuluje się.
12.14. Osoba wprowadzająca wyniki danej drużyny jest zobowiązana, po meczu
rozgrywanym w roli gospodarza, do wprowadzenia szczegółowych wyników meczu
w systemie ligowym, nie później niż w dniu rozegrania meczu.
12.15. W przypadku stwierdzenia rozbieżności z protokołem drużyna powiadamia
prowadzącego i wprowadzającego ten wynik, po czym jest on zobligowany do
natychmiastowego dokonania korekty. Błędne wpisanie oraz opóźnienie w korekcie
wyniku podlega karze regulaminowej.
12.16. Zasady badania prawidłowości rakietek określa rozdział 12. Regulaminu PZTS.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1. W rozgrywkach obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego
(ITTF) oraz regulaminy PZTS i KOZTS.
13.2. W sprawach nieomówionych w regulaminach stosuje się prawo zwyczajowe.
13.3. KOZTS zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.
13.4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KOZTS w dniu 31 sierpnia
2017 roku.
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