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REGULAMIN ROZGRYWEK ZPZTS   
sezon 2022 - 2023   

(sezon startowy trwa od  01.08.2022 do 31.07.2023)   
   

   

/W niniejszym regulaminie wszelkie nazewnictwo i terminy w rodzaju zawodnik, senior, junior itd., odnoszą 

się tak samo do rodzaju żeńskiego!/      

   

1. Postanowienia ogólne   

   

1.1. Zachodniopomorski Związek Tenisa Stołowego w Koszalinie /ZPZTS/ organizuje i sprawuje nadzór nad 

rozgrywkami szczebla wojewódzkiego, które obejmują:   

1.1.1. Eliminacje Wojewódzkie do Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów, 

Młodzików i Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów i Żaków.   

1.1.2. Eliminacje Wojewódzkie Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn.   

1.1.3. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorów, Juniorów, Kadetów, Młodzików, Żaków, Skrzatów.   

1.1.4. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach Seniorów, Juniorów, Kadetów, Młodzików, Żaków, 

Skrzatów.   

1.1.5. Rozgrywki drużynowe II ligi kobiet, III, IV,V ligi mężczyzn.   

1.1.6. Inne rozgrywki objęte patronatem ZPZTS i PZTS.   

1.1.7. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików wspólnie WZTS w Poznaniu.   

   

1.2.W sezonie 2022/2023 w poszczególnych kategoriach wiekowych obowiązują roczniki:   

1.2.1. Skrzaci do lat 9, urodzeni w roku 2014 i młodsi,   

1.2.2. Żacy do 12 lat, urodzeni w roku 2012-2013 i młodsi,   

1.2.3. Młodzicy w wieku 12-13 urodzeni w roku 2010-2011 i młodsi,   

1.2.4. Kadeci w wieku 14-15 lat , urodzeni w roku 2008 i 2009,   

1.2.5. Juniorzy w wieku 16-19 lat, urodzeni w roku 2004,2005 i 2006,2007   

1.2.6. Młodzieżowcy w wieku 20-22 lat, urodzeni w roku 2001,2002,2003,   

1.2.7. Seniorzy od 23 lat, urodzeni w roku 2000 albo wcześniej,   

1.2.8. Weterani: 40-49 lat/ur. 1974-1983/, 50-59 lat/ur.1964-1973/, 60-64 lat/ur.1959-1963/, 65-69 lat 

/ur.1954-1958/, 70-74 lat/ur.1949-1953/, 75-79 lat/ur.1944-1948/, 80-84 lat/ur.1939-1943/, od 85 lat, ur.   

1938 lub wcześniej!   

   

1.3. Warunkiem uczestnictwa w zawodach wszystkich szczebli jest:   

1.3.1. Posiadanie aktualnej licencji PZTS, chyba że regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej.   

1.3.2. Licencja okresowa zawodnika    

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodnikowi licencję okresową zawodnika określającą 

przynależność klubową po spełnieniu następujących warunków:   

- złożenie w Internetowym Systemie Licencyjnym do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku    Tenisa 

Stołowego na adres e-mailowy: wr@pzts.pl  wniosku o nadanie licencji okresowej zawodnika w 

następujących terminach (ustalonych przez Zarząd ZPZTS) :    



• do 10 września 2022 roku – zawodnicy zamierzający uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych 

(ligowych, Drużynowy Puchar Polski),  

• w dowolnym terminie - zawodnicy zamierzający uczestniczyć w organizowanych przez     wojewódzki 

związek tenisa stołowego rozgrywkach indywidualnych i ubiegających się o nadanie licencji pierwszy  

raz.  

Wydział Rozgrywek nadaje osobie nieposiadającej przynależności do klubu licencję zawodnika 

niestowarzyszonego, uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach indywidualnych.   

1.3.3. Posiadanie przez zawodnika do 23 roku życia oraz reprezentantów kadry narodowej (bez względu na 

wiek) - podczas weryfikacji uprawnień do udziału w zawodach dokonywanej przez Sędziego Głównego - Karty 

Zdrowia Sportowca z ważnym orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania tenisa stołowego.   

        Posiadanie ważnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie.   

        Posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego.   

1.3.4. Brak zaległości finansowych względem ZPZTS i PZTS.   

1.3.5. Spełnienie innych warunków określonych w szczegółowych regulaminach zawodów.   

1.3.6. W indywidualnych i Drużynowych Eliminacjach do Mistrzostw Polski w kategorii; Juniorów, Kadetów i 

Młodzików, zawodnik może na wszystkich szczeblach grać tylko w jednej /swojej/kategorii, to znaczy w tej , w 

której ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować.   

   

1.4. Zmiana przynależności klubowej, wypożyczenia   

1.4.1. Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej młodzieżowca albo młodszej może zostać 

wypożyczony na okres do końca bieżącego sezonu ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub 

wypożyczający).    

1.4.2. Wypożyczony zawodniczka albo zawodnik ma prawo gry wyłącznie w EK, SM, 1L, 2L, IIIL, IVL, VL albo 

DPP wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidualnych 

oraz DMP w kategoriach młodzieżowych, reprezentując pierwotny klub.    

1.4.3. W meczu może wystąpić jedna wypożyczona osoba (bez limitu w drużynach OSSM).    

1.4.4. Licencję okresową dla zawodniczki albo zawodnika wykupuje pierwotny klub zawodnika.    

1.4.5. ZPZTS podejmuje decyzję w sprawie wypożyczenia, po złożeniu wniosku pocztą elektroniczną o 

wypożyczenie oraz przesłaniu zgody przez pierwotny klub drogą elektroniczną na adres: 

zachodniopomorski@pzts.pl.. Termin zgłoszenia wniosku tylko do 10 września 2022.   

1.4.6. Wypełnione zgłoszenie o wypożyczeniu należy wysłać również do PZTS.    

   

2.  Rozgrywki indywidualne i drużynowe   

2.1. Organizatorzy zawodów   

ZPZTS przyznaje prawo organizacji zawodów wojewódzkich w trybie postępowania konkursowego. W 

przypadku braku zgłoszeń na organizację danych zawodów ZPZTS przyznaje prawo organizacji zawodów w 

trybie pozakonkursowym.   

2.1.1. Sędzia zawodów musi posiadać uprawnienia sędziego i jest wyznaczony przez v-ce prezesa ZPZTS w 

uzgodnieniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów ZPZTS.   

2.1.2. Koszty obsługi sędziowskiej pokrywa ZPZTS.   

2.1.3. Obsługa komputerowa prowadzeniu turniejów jest możliwa, a koszty jej pokrywa ZPZTS.   

   

2.2. Warunki uczestnictwa   

2.2.1. W grze podwójnej i mieszanej ma prawo startować wyłącznie zawodnik znajdujący się na liście 

startowej gry pojedynczej.   

2.2.2. Zawodnicy lub drużyny, którzy rezygnują podczas zawodów z dalszego udziału w turnieju nie będą 

sklasyfikowani.     

2.2.3. W celu usprawnienia przeprowadzenia zawodów, sędzia główny wyznacza uczestniczących w turnieju 

zawodników do sędziowania meczy w turniejach wojewódzkich.   



2.2.4 Mecze zawodników, którzy utracili szanse na awans mogą być rozgrywane bez wyznaczonego sędziego.  

W tej sytuacji grający zawodnicy sędziują sobie sami. Wygrywający zawodnik podaje wynik do sędziego 

prowadzącego zawody.   

2.2.5. Zgłoszenia do każdych zawodów-turniejów ZPZTS. Obowiązuje pisemne wcześniejsze zgłoszenie w 

terminie do 24.00 godz. każdego czwartku oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu (pdf, screen, 

zdjęcie) za wpisowe w terminie do 24.00 godz. każdego piątku przed sobotnim lub niedzielnym turniejem. 

Zgłoszenie musi być wysłane z adresu mailowego klubu podanego jako kontaktowy w ankiecie klubowej. W 

wyjątkowych sytuacjach płatność gotówkowa w dzień turnieju przed rozpoczęciem zawodów.   

Nieopłacenie wpisowego przed rozpoczęciem turnieju powoduje wykreślenie zawodnika z listy startowej.   

   

2.3. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne/eliminacje do GPP/   

2.3.1. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne rozgrywane są wyłącznie w grach pojedynczych w kategoriach, 

Senior, Junior, Kadet, Młodzik, Żak i Skrzat, a w kategorii młodzieżowej WTK-teki nie są rozgrywane.   

2.3.2. Z WTK Seniorów, Juniorów, Kadetów, Młodzików i Żaków awans do GPP uzyskuje 1 zawodnik    

2.3.3. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne, Juniorów, Kadetów, Młodzików, Żaków i Skrzatów są 

rozgrywane jako otwarte i mogą w nich uczestniczyć wszyscy bez ograniczeń ilościowych, zastrzeżeniem 

warunków zawartych w niniejszym regulaminie. Natomiast w Seniorach mogą uczestniczyć Juniorzy, Kadeci 

i Młodzicy z limitem PZTS lub za zgodą zarządu ZPZTS.   

2.3.4. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne Juniorów, Kadetów, Młodzików, Żaków, rozgrywane są w 

systemie pucharowym z turniejem pocieszenia z lewej strony o trzecie miejsce, z prawej o pierwsze 

premiowane awansem do GPP i drugie /rezerwowe/, w seniorach WTK są rozgrywane systemem 

pucharowym, miejsca od 1 do 8 z prawej strony, a 9-te i dalsze miejsca z lewej strony.   

W kobietach w zależności od ilości uczestniczek, turniej główny- partie do trzech wygranych setów, a w 

turnieju pocieszenia do dwóch wygranych setów. W skrzatach WTK są rozgrywane w zależności od ilości 

zgłoszonych zawodników. Każdy zawodnik powinien rozegrać minimum trzy pojedynki. Ostatecznie o grach 

o miejsca w przedziałach decyduje sędzia główny.   

2.3.5. Rozstawienie zawodników.   

Zasady rozstawiania zawodników w WTK, EIMP, IMW, są następujące:   

• W kategoriach Skrzat, Żak, Młodzik - zawodnicy z listy startowej wg aktualnego rankingu, wpisywani 

są na pozycję 1 i 2 diagramu zawodów, następnie dwójkami 3-4, 5-6, 7-8 są wpisywani przy założeniu, 

że zawodnicy,  przynależni do jednego klubu, są oddalani do połówek i ćwiartek. Od numeru 9 do 

końca listy startowej zgodnie rankingiem wpisywani są kolejno z uwzględnieniem by w pierwszej grze 

nie spotkali się zawodnicy z jednego klubu, o ile jest to możliwe.    

• W kategoriach Kadet, Junior, Senior - zawodnicy z listy startowej wg aktualnego rankingu, wpisywani 
są na pozycję 1 i 2 diagramu zawodów, następnie dwójkami 3-4, 5-6, 7-8, tak by zawodnicy z jednego 
klubu nie spotkali się w pierwszej rundzie, o ile to możliwe. Od numeru 9 do końca listy startowej 
zgodnie rankingiem wpisywani kolejno   

2.3.6. Listę startową turnieju sporządza się na podstawie zgłoszeń i potwierdzonych opłat za wpisowe do 

biura ZPZTS. Opłaty za wpisowe biuro ZPZTS przekazuje do vice prezesa ZPZTS odpowiedzianego za 

prowadzenie turnieju, który dokonuje rozstawienia, a następnie publikuje na stronie Związku oraz przekazuje 

sędziemu głównemu turnieju. Nieobecność zawodnika zgłoszonego i wpisanego do schematu-diagramu 

turnieju nie powoduje ponownego rozstawienia. Zawodnik uprawniony i zgłoszony do gry WTK, a nieobecny 

usprawiedliwiony na wniosek klubu może otrzymać punkty za miejsce z ostatniego przedziału, dotyczy to 

zawodnika przynależnego do kategorii, dla której jest rozgrywany turniej. Opłata wpisowego nie jest 

zwracana.    

    

2.4. Eliminacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski.   

2.4.1. Woj. Elim. do IMPolski mają na celu wyłonienie zawodników do IMP i uzyskania punktów 

rankingowych, rozgrywane są jako oddzielne zawody w których nie mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający 

limity PZTS do IMP.   



2.4.2. Woj. Elim. do IMP w Seniorach są otwarte z ograniczeniem do Seniorów, Juniorów, Kadetów i  

Młodzików z limitem PZTS lub za zgodą zarządu ZPZTS, awans uzyskuje tylko jeden najlepszy zawodnik. 2.4.3. 

W Juniorach i Kadetach uczestniczą tylko zawodnicy urodzeni zgodnie ze swą kategorią /urodzeniem/awans 

uzyskuje dwóch najlepszych zawodników.   

2.4.4. W Młodzikach i Żakach  mogą uczestniczyć zawodnicy młodsi, a awans uzyskuje dwóch zawodników.   

2.4.5. Woj. Elim. do IMP rozgrywane są w kategorii Senior systemem pucharowym z prawej strony 1-m-ce i 

gra o 3 miejsce a w przedziałach o miejsca. Awans do IMP uzyskuje 1 zawodnik.   

2.4.6. W kategorii: Junior, Kadet, Młodzik i Żak, obowiązuje system pucharowy do dwóch porażek z finałem, 

w którym uczestniczy czterech zawodników, dwóch z prawej i dwóch z lewej strony drabinki turnieju, grają 

każdy z każdym z zaliczeniem wyników wcześniej rozegranych pojedynków.    

Ustalenie kolejności tylko w tym w turnieju finałowym granym w systemie każdy z każdym , o kolejności 

decyduje: ilość punktów za wygrane pojedynki, stosunek setów i lepszy ranking.   

Awans w tych kategoriach uzyskuje dwóch zawodników.   

2.4.7. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, awans uzyska dwóch zawodników z rankingu seniorów.   

   

2.5. Indywidualne Mistrzostwa Województwa   

We wszystkich kategoriach rozgrywane są w każdym roku kalendarzowym i mają na celu wyłonienie Mistrzów 

Woj., uzyskania klas sportowych i popularyzację tenisa stołowego.    

2.5.1. IMWoj. w kategorii, Junior, Kadet, Młodzik, Żak, Skrzat, mają charakter otwarty. W każdej kategorii 

mogą startować zawodnicy młodsi i bez ograniczenia ilościowego, natomiast w Seniorach mogą startować 

zawodnicy z listy rankingowej z miejsc 1-32!    

2.5.2. Konkurencje w Ind. Mistrzostw Woj.: Seniorach, Juniorach, Kadetach:   

o gra pojedyncza,  o gra 

podwójna o gra 

podwójna mieszana  

2.5.3. W Młodzikach i Żakach:   

o gra pojedyncza  o gra 

podwójna   

2.5.4. W Skrzatach:   

o gra pojedyncza.    

2.5.5. Warunkiem rozegrania konkurencji w IMWoj. jest udział min. 8 zawodników, 4 par.   

2.5.6. Rozstawianie w grach pojedynczych zgodnie z aktualnym rankingiem zawodników z uwzględnieniem  

2.3.5.    

W grach podwójnych rozstawianie zawodników na podstawie sumy punktów rankingowych.   

2.5.7. Zgłoszenia do gier podwójnych i gier podwójnych mieszanych odbywa ją się przed rozpoczęciem  

IMWoj, do godz. 9.30.    

2.5.8. W Indywidualnych Mistrzostwach Woj. Seniorów, Juniorów, Kadetów, Młodzików, Żaków, Skrzatów 

nagradzani są: 1 miejsce - puchar, 1,2,3/4 miejsce medalem i dyplomami za pierwsze cztery miejsca, a w 

Żakach i Skrzatach dyplomami za 8 miejsc.   

   

2.6. Rozgrywki drużynowe.   

2.6.1. Drużynowe rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują:   

           II ligę kobiet i mężczyzn/wspólnie z WZTS w Poznaniu/   

           III, IV, V liga mężczyzn/   

           Wojewódzką edycję Pucharu Polski kobiet i mężczyzn   

           Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów, Kadetów, i Młodzików jako eliminacje IMPolski.   



2.6.2. Drużynowe rozgrywki szczebla wojewódzkiego, III, IV ,V ligę, prowadzi w imieniu ZPZTS Wydział 

Rozgrywek - wyznaczona przez Zarząd osoba, szczegółowy regulamin tych rozgrywek stanowi oddzielny 

załącznik – Regulamin Rozgrywek Ligowych.    

2.6.3. Przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie do 15 sierpnia każdego roku wszystkie kluby prześlą do 

ZPZTS dokumenty; ankietę informacyjną klubu-potwierdzenie do rozgrywek /obowiązuje druk/, imienne 

składy drużyn zgłaszanych do rozgrywek wojewódzkich III, IV,V ligi, opłacenie wpisowego do rozgrywek i 

składki sezonowej Związku, po otrzymaniu rachunku → ofertę organizacyjno-finansową przeprowadzenia 

zawodów wojewódzkich oraz fotogramy promujące klub.   

   

2.7. Drużynowe Mistrzostwa Woj./Elim. do DMP/Juniorów, Kadetów, Młodzików   

2.7.1 Drużynowe mistrzostwa województwa Juniorów, Kadetów, Młodzików rozgrywane w zależności od 

ilości zgłoszonych drużyn, minimum dwie drużyny, a system rozgrywania pucharowy w jednym dniu, 

rozstawienie drużyn odbywa się na podstawie rankingu, z sumy punktów rankingu indywidualnego 

zawodników.    

2.7.2. Z województwa awans do Mistrzostw Polski Juniorów, Kadetów, Młodzików uzyskuje 1 drużyna.   

2.7.3. W Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików, Kadetów i Juniorów, uczestniczą 24 zespoły po 

jednej drużynie z województwa i osiem drużyn z rankingu ogólnopolskiego.   

2.7.4. W DMW Juniorów mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, aż do 

osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn, zespół tworzy minimum trzech zawodników.  W pozostałych 

kategoriach, w tym w Juniorkach, mecze składają się z 5 gier, 4 gry pojedyncze i gra podwójna, gra się do 

trzeciego wygranego punktu, a drużynę tworzy minimum 2 zawodników.   

 2.7.5. Warunkiem uczestnictwa w DMW i WEDMP jest uczestnictwo przynajmniej w dwóch  WTK danej 

kategorii wiekowej.   

   

2.8. Wojewódzki Puchar Polski   

WPP ma na celu wyłonienie drużyny kobiet i mężczyzn do turnieju Półfinałowego.   

2.8.1. Drużyna składa się z minimum 3-ch zawodników, a maksimum 4 zawodników. Rozgrywki na szczeblu 

wojewódzkim prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji  (pucharowo) – 1 mecz składa się z 4 do 7 

gier kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 4 zwycięstw przez 

jedną z drużyn. Klucz gier;  1. A-Y,  2. B-X,  3. C-Z,  4. gra deblowa,  5. A-X,  6. C-Y, 7. B-Z. Do gry może być 

wprowadzony zawodnik rezerwowy po 3-ciej grze pojedynczej.  Zestawienie drużyn odbywa się na drodze 

losowania przy zachowaniu rozstawienia drużyn w oparciu o ich aktualną pozycję w rozgrywkach I, II, III, IV 

ligi.     

2.8.2.  Przy zgłoszeniu więcej drużyn z jednego klubu obowiązuje zasada oddalenia ich na drabince-tabeli.   

2.8.3. Wojewódzki Puchar Polski jest rozgrywany w systemie turniejowym, zwycięzca edycji Pucharu Polski 

otrzymuje puchar i dyplom, a za miejsca 2-4 drużyny otrzymują dyplomy. Ilość zgłoszonych drużyn z jednego 

klubu jest ograniczona do ilości drużyn uczestniczących w rozgrywkach ligowych plus jedna drużyna. Każda 

drużyna powinna rozegrać minimum dwa mecze.    

2.8.4. Zgłoszone drużyny z klubów ligowych, aby były rozstawiane zgodnie zajmowanym miejscem w lidze 

muszą posiadać minimum dwóch zawodników z podstawowego składu. Brak spełnienia tego warunku 

powoduje rozstawienie według rankingu indywidualnego. Podstawowy skład drużyny ligowej to pierwszych 

4 zawodników z rankingu aktualnego.   

2.8.5. Rozgrywki II ligi mężczyzn prowadzi WZTS Poznań w systemie dwóch województw WKP i ZPM, drużyny 

rozgrywają I i II rundę, a zwycięzca gra z mistrzem grupy kujawsko-pomorskiej dwumecz o awans do I ligi,  

2.8.5.1.  II ligi kobiet rozgrywana i prowadzona jest oddzielnie w woj. zachodniopomorskim i wielkopolskim, 

a mistrzowie tych województw rozgrywają między sobą dwumecz o prawo gry o wejście do I ligi z najlepszą 

drużyną Pomorsko Kujawską – Pomorską.   

Rozgrywki II ligi kobiet w woj. ZPM będą prowadzone systemem uzależnionym od ilości zgłoszonych drużyn, 

po otrzymaniu zgłoszeń w terminie do 15.10.2022 r.    

   



3. Sprawy finansowe   

Koszty organizacyjne wojewódzkich zawodów pokrywa organizator wg odrębnych ustaleń. Koszty 

uczestnictwa zawodników i drużyn pokrywają jednostki delegujące. Wysokość wpisowego do turniejów 

indywidualnych WTK, IMW, DMW, Pucharu Polski, III, IV ,V ligi oraz zawodów pod patronatem ZPZTS–ustala 

Zarząd ZPZTS, natomiast imprezy organizowane pod patronatem PZTS ustala PZTS.   

W rozgrywkach obowiązują następujące opłaty wpisowe do turniejów indywidualnych i drużynowych. Opłaty 

startowe/wpisowe/w rozgrywkach indywidualnych,  drużynowych i mistrzostwach.   

   

   

 

lp    Rodzaj zawodów      2021/2022   2022/2023   Organizator   

   Wpisowe do WTK do Woj. Elim do IM   
      

1   Senior, młodzieżowiec         30      40   ZPZTS   

2   Junior, Kadet, Młodzik, Żak         20      30   ZPZTS   

3    Skrzat        15      20   ZPZTS   

   Wpisowe do IMWoj.   
      

1   Senior, młodzieżowiec         40      50   ZPZTS   

2   Junior, Kadet, Młodzik, Żak         25      30   ZPZTS   

3   Skrzat         20      20   ZPZTS   

   Wpisowe do zawodów drużynowych   
      

1   Wpisowe do I ligi       1000    1100   PZTS   

2   Wpisowe do II Ligi mężczyzn       400    500   WZTS w Poznaniu  

3   Wpisowe do II ligi kobiet       200    250   ZPZTS   

4   Wpisowe do III ligi        300    350   ZPZTS   

5   Wpisowe do IV ligi      250    300   ZPZTS   

6   Wpisowe do V ligi      

  

    250   ZPZTS   

7   Wpisowe do Pucharu Polski K i M         80     100   ZPZTS   

8   Juniorki, Kadeci, Młodzicy DrMWoj.         30     40   ZPZTS   

9   Opłata za nazwę sponsora         50     100   ZPZTS   

10   Składka członkowska do ZPZTS        200    200   Płatna do   

   Opłaty za turnieje  ogólnopolskie      

1   IMPolski Żaków       60  80  PZTS  

2   IMPolski Kadetów/OOM/       Bez płaty  Bez opłaty  PZTS  



3   IMPolski Juniorów Młodzików ind/dr   60/80  80/100  PZTS  

4   IDrMPolski Młodzieżowców ind/druż      70/100  100/130  PZTS  

5   IMPolski Seniorów       100/150  150/250  PZTS  

6   GPPolski Żaków, Młodzików, Kadetów, Juniorów       50  70  PZTS  

7   GPPolski Seniorów       
100  

encje   

100-150  

  

PZTS  

   Opłaty za lic   

1  Senior       50  60  PZTS  

2  M/ur.2004 i młodsi/       30  40  PZTS  

3  D/żak/ur. 2014 i młodsi/ zgłaszani pierwszy raz      5  5  PZTS  

4  Weteran       70  80  PZTS  

5  Niepełnosprawny        60    

6  Niestowarzyszony       100  100  PZTS  

7  Za licencje dla KLUBU       150  150  PZTS  

8  Za licencje trenerską       40  50  PZTS  

9  Za licencje sędziowską       50  60  PZTS  

10   Za udział KDGPP bez udziału w kwalifikacjach woj.     300    

   

Terminy opłat.   

Składka członkowska za sezon płatna do 01.09.2022 r.   

Wpisowe do drużynowych rozgrywek III, IV,V ligi do 01.09.2022 r. na konto w nagłówku z dopiskiem za co 

jest wpłata!   

   

Konsekwencje zaległości finansowych   

Kluby oraz zawodnicy, mający nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec ZPZTS, będą traktowani jako 

kluby i zawodnicy nieuprawnieni do współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez ZPZTS i 

Ministerstwo Sportu i Turystyki.   

   

4. Procedury, weryfikacja i protesty   

4.1. Do reprezentowania klubu i jego drużyn przed PZTS i jego organami upoważnione są wyłącznie osoby 

uprawnione, ujawnione w odpowiednich aktualnych dokumentach rejestrowych klubu albo osoby 

posiadające odpowiednie pełnomocnictwo od osób uprawnionych   

4.2. Rozgrywki III, IV,V prowadzi i weryfikuje Wydział Rozgrywek ZPZTS.  Od tych decyzji przysługuje pisemne 

odwołanie, po uiszczeniu opłaty, do Zarządu ZPZTS, a następnie do WGID PZTS, a ostatecznie do Zarządu 

PZTS.   

4.3. Uwagi zamieszczone w protokole meczu nie są równoznaczne ze złożeniem protestu, lecz są warunkiem 

dla jego potencjalnego rozpatrywania, gdy zostanie wniesiony przez drużynę w materii dotyczącej 

zaprotokołowanego faktu.    

4.4. Kaucja protestowa wynosi 200 zł.   

   



5. Sprawy sędziowskie   

Sędziego głównego w zawodach indywidualnych oraz Pucharu Polski wyznacza vice prezesa ZPZTS w 

uzgodnieniu z Przewodniczącym Kolegium Sędziów ZPZTS. Sędziów w rozgrywkach II III, IV,V ligi wyznacza 

Organ ZPZTS prowadzący te rozgrywki.   

   

6. Współzawodnictwo   

W województwie współzawodnictwo organizuje i prowadzi ZPZTS. Ma ono na celu wyłonienie najlepszego 

zawodnika i klubu. Imprezy objęte współzawodnictwem: Woj. Eliminacje IMP, Wojewódzkie Turnieje 

Klasyfikacyjne we wszystkich kategoriach wiekowych, oraz wszystkie GPP /OTK/, rozgrywki I, II, III, IV ligi, 

Puchar Polski, Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach Juniorów, Kadetów i Młodzików oraz 

DMP.   

6.1. Punktacja: zasady punktacji indywidualnej oraz drużynowej wg - punktacji PZTS, listy rankingowe woj. 

współzawodnictwa indywidualnego we wszystkich kategoriach publikuje się po każdym GPP, a po 

Indywidualnych Mistrzostwach Polski ogłasza się ranking końcowy. Ponadto PZTS prowadzi listy rankingowe, 

krajowe, na których są wszyscy zawodnicy z woj. mający licencje. Informacje te na bieżąco zamieszczane są 

na stronie internetowej PZTS.   

6.2. Wojewódzka klasyfikacja w danej kat. tworzona jest na podstawie wyników z poszczególnych WTK i GPP. 

W seniorach obowiązuje ranking kroczący sporządzany przez PZTS w pozostałych kategoriach ranking 

tradycyjny. Na pierwszy WTK we wszystkich kategoriach wiekowych rozstawienia dokonuje się na podstawie 

rankingu z poprzedniego sezonu, na II WTK z rankingu tworzonego z uwzględnieniem wyników I WTK,  a w 

seniorach z rankingu kroczącego, a na IMW z uwzględnieniem aktualnego rankingu. Tabele 

współzawodnictwa klubów ogłasza się na zakończenie każdego sezonu.   

6.3. Na listach wyników w każdym przedziale kolejność ustalana jest na podstawie rankingu a  w przypadku 

braku zawodnika/wolne miejsce/ dokonuje się przesunięć w oparciu o ranking przed-turniejowy.   

6.4. Nagrody    

Kluby zajmujące 1, 2, 3, miejsce w generalnej punktacji za sezon oraz zwycięzca IV i III Ligi otrzymują 

pamiątkowe puchary i dyplomy, zawodnicy zajmujący 1-sze miejsce na liście rankingowej za sezon otrzymują 

pamiątkowe wyróżnienia. Puchar może otrzymać również klub, który zajmie najwyższe miejsce z klubów 

wojewódzkich w Systemie Sportu Młodzieżowego, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu (min 16 pkt.) , 

ponadto zawodnik lub klub za najlepszy wynik w sezonie(osiągnięcie sportowe).  Wyróżnienia mogą otrzymać 

również zasłużone dla rozwoju tenisa stołowego osoby, gminy  i sponsorzy na wniosek klubu lub Zarządu 

Związku.   

   

   

7. Postanowienia końcowe   

7.1. Kwestie nieomówione w niniejszym regulaminie należy interpretować w kolejności, zgodnie z 

Regulaminem Rozgrywek PZTS, a następnie z Przepisami i Regulacją Międzynarodowej Federacji Tenisa 

Stołowego ITTF.    

7.2. Interpretacja postanowień tego regulaminu należy do Zarządu ZPZTS.    

7.3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez ZPZTS w Wierzbięcinie w dniu 20.08.2022 roku i   

obowiązuje w sezonie 2022/2023.                                                                                                                                                   

   

Za Zarząd  ZPZTS – vice prezes Kinga Łosińska   

   

Do niniejszego regulaminu obowiązują załączniki z regulaminu PZTS   

   

   


