REGULAMIN
Rozgrywek III ligi męŜczyzn grupa zachodnia
W tenisie stołowym na sezon 2008/2009
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Rozgrywki prowadzi: Krakowski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Krakowie.
W rozgrywkach bierze udział 11 druŜyn.
System dwurundowy – I runda w jednej grupie kaŜdy z kaŜdym, zaś II runda w dwóch
grupach
 Grupa silniejsza miejsca 1-6
 Grupa słabsza miejsca 7-11
Awans do II ligi – mistrz rozgrywa mecz i rewanŜ z mistrzem III ligi – grupa
wschodnia.
Z III ligi spada jeden zespół / 11 miejsce/.
W przypadku spadku druŜyny z II ligi do naszej grupy i równocześnie braku awansu
– spada kolejny zespół z końca tabeli 10 miejsce/.
Awans do III ligi zdobywają dwa zespoły z turnieju baraŜowego z IV ligi z
powiatów: krakowskiego, nowotarskiego i oświęcimskiego – system baraŜy: trzy
druŜyny – 1 turniej kaŜdy z kaŜdym w składach osobowych jak w III lidze. W
baraŜach mogą brać udział zawodnicy, którzy rozegrali w części zasadniczej
przynajmniej trzy mecze.
W przypadku powstania wolnego miejsca , wycofania się druŜyny lub awansu do II i
równocześnie braku spadkowicza z II ligi awansuje trzeci zespół turnieju
baraŜowego.
W przypadku spadku dwóch zespołów z II ligi i braku awansu liga powiększona
zostanie do 14 zespołów
W przypadku spadku dwóch zespołów z II ligi i awansie do II ligi spada kolejny
zespół z końca tabeli /10 miejsce/.
Wpisowe do rozgrywek wynosi 150 zł. od druŜyn, płatne przed rozpoczęciem rozgrywek na
konto KOZTS.
Opłaty za walkower wynoszą:
 1 walkower – 100 zł.
 2 walkower – 200 zł.
 3 walkower – 300 zł. oraz wycofanie z rozgrywek w bieŜącym sezonie, a w razie
nie
wpłacenia kary – zakaz udziału w rozgrywkach w następnym sezonie.
Warunkiem uczestnictwa zawodnika w rozgrywkach druŜynowych III ligi – grupa
zachodnia jest:
 Posiadanie licencji okresowej na sezon 2008/2009 przez zawodników
 Posiadanie przy sobie dowodu toŜsamości,
 posiadanie waŜnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie
kwalifikowanym z dnia 29.07.2005 (Dz.U. Nr 1555 z dnia 17.08.2005,
 posiadanie waŜnego badania lekarskiego, określającego zdolność do udziału
w zawodach na okres nie dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004 (Dz.U. Nr 282 poz. 2815) i Ustawa o
Sporcie Kwalifikowanym z 29lipca 2005 (Dz.U. Nr 155 poz. 1298).
Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania lekarskiego zawodnika
spoczywa na jednostce lub osobie, delegującej zawodnika na zawody.
DruŜyna składa się z minimum 4 zawodników a maksimum 8 zawodników/z moŜliwością
gry zawodnika rezerwowego po pierwszej serii gier pojedynczych/, zawodnik rezerwowy
nie moŜe być wymieniony. DruŜyna gospodarzy występuje zawsze na ustawieniu „A” a
goście „X”. Mecz składa się z 18 gier, rozgrywanych do chwili uzyskania przez jedna z
druŜyn 10 zwycięstw.
Zawodnik, który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w druŜynie klasy wyŜszej
swojego klubu, nie moŜe występować w druŜynie klasy niŜszej swojego klubu – dotyczy to
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seniorów. Natomiast zawodnicy kategorii młodzieŜowych/junior, kadet, młodzik/, tracą
prawo gry w klasie niŜszej po rozegraniu 7 meczy. Obowiązuje zakaz gry zawodnika w
dwóch meczach w jednym terminie ligowym, nawet gdy spotkanie zostało przełoŜone na
inny termin.
Warunki gry: sala, w której odbywają się zawody winna posiadać wymiary i oświetlenie
zgodne z przepisami, oraz temperaturę minimum 15°C. JeŜeli temperatura nie przekracza
18°C sędzia winien zezwolić na grę w dresach sportowych. Obiekt, na którym rozegrany ma
być mecz, musi być udostępniony na 30 minut przed rozpoczęciem meczu w celu
przeprowadzenia rozgrzewki.
Czas oczekiwania na druŜynę wynosi 30 minut. JeŜeli istnieje moŜliwość naleŜy rozegrane
spotkanie niezaleŜnie od limitu czasu oczekiwania na przeciwnika. W związku z tym
druŜyna gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na druŜynę gości przez jedną godzinę od
wyznaczonej na rozpoczęcie meczu.
Ustala się godziny rozpoczęcia meczu od 11.00 do 17:00 w soboty. . W razie zmiany
godziny rozpoczęcia meczu ze względów organizacyjnych lub technicznych, gospodarz
zobowiązany jest powiadomić organ prowadzący rozgrywki, listownie w terminie 7 dni od
daty meczu, lub telefonicznie na 4 dni przed meczem.
KOZTS prześle wraz z terminarzem, adresy sal rozgrywania meczy, oraz adresy
korespondencyjne wszystkich druŜyn. W przypadku zmiany miejsca rozgrywania meczy,
naleŜy powiadomić druŜynę gości oraz KOZTS przynajmniej 10 dni przed zawodami listem
poleconym, telegramem lub faksem.
Przesunięcie terminu meczu – za aprobatą prowadzącego rozgrywki i to na termin
wcześniejszy – moŜe nastąpić tylko za zgodą obu druŜyn. W przypadku negatywnych
rokowań mecz musi się odbyć zgodnie z terminarzem rozgrywek. Podstawą przełoŜenia
meczu jest udział zawodnika w obozach, turniejach, meczach organizowanych przez PZTS
lub KOZTS. Obowiązuje uzyskanie akceptacji KOZTS jako organu prowadzącego
rozgrywki. Nie honoruje się zwolnień lekarskich, wyjątki tylko w przypadku epidemii,
klęsk Ŝywiołowych, cięŜkich warunków atmosferycznych, ale ogłoszonych i
potwierdzonych przez odpowiednie instytucje państwowe lub samorządowe.
Kary za walkower muszą być uregulowane przed rozpoczęciem II rundy rozgrywek, zaś
otrzymane w II rundzie do końca sezonu. W przypadku braku wpłaty, kaŜdy rozegrany
mecz będzie uznany za przegrany walkowerem.
Gospodarz meczu zobowiązany jest w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu przesłać
protokół meczu na adres organu prowadzącego rozgrywki listem poleconym. Za opóźnienie
wysłania protokołu meczu /data stempla pocztowego/ nakładana będzie kara finansowa za
kaŜdy dzień 10 złotych. Nie przesłanie protokołu w ciągu 7 dni powoduje karę pienięŜną w
wysokości 50% kary jako za walkower, jeŜeli kara nie zostanie zapłacona w ciągu 14 dni od
otrzymania kary, to druŜyna otrzyma walkower w tym meczu, oraz naleŜną karę finansową
jako za walkower.
Sprawy sporne wynikłe w trakcie rozgrywek, rozpatrywać będzie WG i D KOZTS po
wpłynięciu protestu na piśmie, oraz opłaceniu kaucji w wysokości 100złotych, na konto
organu prowadzącego rozgrywki.
W rozgrywkach III ligi obowiązuje niniejszy regulamin, a w sprawach nie ujętych
regulaminem obowiązują przepisy PZTS oraz prawo zwyczajowe.
Obowiązują nowe przepisy dotyczące rozgrywania ilości setów do 3 wygranych, set
rozgrywa się do 11pkt., oprócz stanu gdzie obaj zawodnicy zdobędą po 10pkt., wtedy set
będzie wygrany przez zawodnika lub parę, którzy w trakcie gry uzyskają prowadzenie 2
punktowe. Po kaŜdych 2 punktach następuje zmiana podającego, przy równowadze (10:10),
podanie wykonuje się na zmianę. W piątym secie następuje zmiana stron po zdobyciu przez
jednego zawodnika lub parę pięciu punktów /w grze podwójnej następuje zmiana
odbierającego/.
Kary za Ŝółte kartki:
 1 Ŝółta kartka
-20zł,
 2 Ŝółta kartka
-30zł.
 3 Ŝółta kartka
-50zł.
 kartka czerwona
-80zł.

Po trzeciej Ŝółtej kartce i kaŜdej czerwonej kara dodatkowa to odsunięcie od jednego
kolejnego meczu ligowego. Kary za kartki naleŜy natychmiast zapłacić na konto KOZTS.

Za zarząd:

Przewodniczący WG i D
KOZTS
Andrzej Wieczorek

