
REGULAMIN 

ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH 

o mistrzostwo  III, IV i V ligi mężczyzn od sezonu 2019/2020 
 

Zgodnie z ustaleniami /Stepnica, 24.08.2019/ Zarządu ZPZTS rozgrywki w III, IV i V lidze mężczyzn sezonu 

2019/2020 prowadzi Wydział Rozgrywek ZPZTS i ustala, że w III lidze będzie grać 10 drużyn, w IV lidze grać 

będzie 10 drużyn a w V lidze 12 drużyn.  

 

Rozgrywki III, IV i V ligi mężczyzn przeprowadzone zostaną według następujących zasad regulaminowych:  
 

1. Systemem „ każdy z każdym " / mecz i rewanż /.   

 

2. Drużyna wymieniona na pierwszym miejscu w terminarzu rozgrywek jest gospodarzem  i występuje zawsze 

pod „ A " , natomiast drużyna gości pod „ X ".   

 

3. Drużyna składa się z 4 - 8 zawodników, z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz 

grach pojedynczych po I serii spotkań.   

 

4. Mecz składa się z 10 gier, rozgrywanych jednocześnie na 2  dwóch/ stołach systemem DAVIS CUP w 

następującej kolejności :   

                                                                  STÓŁ 1                              STÓŁ 2                                                         

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                                                         

i rozgrywa się do końca / 10 gier /.  

 

5. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt., remis 1 pkt., a za porażkę 0 pkt.  

 

6. O kolejności drużyn w tabeli rozgrywek decyduje ilość zdobytych punktów.   

 

7. W przypadku równej ilości punktów w grupie decydują wyniki bezpośrednich spotkań między 

zainteresowanymi drużynami, dalej stosunek gier, setów i piłeczek.  W przypadku idealnej równości 

powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie.  

 

8. Każdy zawodnik występujący w drużynie winien posiadać wykupioną aktualną licencję okresową na dany 

sezon i ważne badania lekarskie.  

   

9. Licencja okresowa zawodnika nadana przez Polski Związek Tenisa Stołowego po 1 stycznia danego sezonu 

nie pozwala na grę zawodnika lub zawodniczki w meczach rozgrywanych w tej części sezonu.  

 

10. Drużyna przegrywa mecz walkowerem jeżeli stawi się do zawodów w składzie niekompletnym / mniej niż 4 

zaw. /  

 

11. Do gry zawodnicy zobowiązani są używać okładzin wyłącznie w kolorach czerwonym i czarnym z atestem 

ITTF. 

 

12. Ustawienie zawodników w I rundzie jest dowolne zarówno w grach indywidualnych jak również w grach 

podwójnych.   

 



13. W II rundzie, stosowany będzie Ranking na podstawie wyników indywidualnych w I rundzie w/g zasad 

punktacji:  na 1 stole zawodnik za zwycięstwo otrzymuje 3 pkt,  na 2 stole zawodnik za zwycięstwo 

otrzymuje 2 pkt.  

                13.1.  W II rundzie, zawodnicy występujący w danym meczu muszą rozpocząć mecz na stole 1 lub 2 

w/g pozycji Rankingu klubowego. Zawodnicy rezerwowi w danym meczu wchodzą do gry po I serii na dowolne 

już stoły niezależnie od obowiązującego Rankingu.   

                     13.2.  W II rundzie, w pierwszej parze deblowej występuje zawodnik z najwyższym rankingiem     

ligowym.   

                     13.3.   Ustawienie niezgodne z Rankingiem powoduje walkower za poszczególne gry.  

 

14. Zawodnik , który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej klasy nie ma już prawa gry 

w tym samym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy.  Zasada ta nie dotyczy :   

   14.1.  Juniorów, kadetów, młodzików grających w I lidze, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie po 

rozegraniu 7 meczów w wyższych klasach,   

                     14.2.  Kadetów i młodzików, grających w II lidze lub wyższych klasach, którzy tracą prawo do gry w 

niższej klasie po rozegraniu 7 meczów w wyższych klasach.   

                     14.3.  Juniorzy grający w II lidze tracą prawo do gry w niższej lidze po rozegraniu 3  meczów w II lidze.  

   

15. Zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyć w dwóch lub więcej 

meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych.   

16. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja drużyn i powitanie . Brak jednolitego stroju / 

ubioru / w czasie prezentacji i gier podwójnych powoduje nałożenie na klub kary porządkowo - 

regulaminowej.   

17. Opłata startowa w rozgrywkach ustalona została w wysokości 300 zł. w III lidze, 250 zł w IV lidze i 200 zł w 

V lidze, od startującej drużyny płatna na rzecz organu prowadzącego rozgrywki tj. ZPZTS w Koszalinie w 

terminie do 2 września, pod rygorem wykluczenia z nich.   

 

18. W jednym cyklu rozgrywek zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych klubów sportowych. 

  

19. Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry wynosi 5 minut.   

Po tym czasie zawodnik przegrywa mecz walkowerem , ale ani on ani jego drużyna nie tracą prawa do gry w 

dalszym ciągu meczu.  

 

20. Drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu tylko w uzasadnionych 

przypadkach i to na termin wcześniejszy od planowanego. Prośba będzie rozpatrzona jeżeli wpłynie do organu 

prowadzącego rozgrywki nie później niż 7 dni przed terminem meczu. Zmianę terminu rozegrania meczu 

uzgadniają zainteresowane drużyny. Wyrażenie zgody na przełożenie meczu na termin późniejszy od 

planowanego w terminarzu rozgrywek może wynikać jedynie z wyjątkowych okoliczności i powoduje opłatę 

manipulacyjną w kwocie 100 zł od wnioskującego przełożenie.    

 

21. Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę regulaminową. Oddanie 3 meczy walkowerem powoduje 

wycofanie drużyny z rozgrywek.   

 

22. Drużyną wycofującą się z rozgrywek traktuje się jako spadkowicza z danej klasy rozgrywkowej. Drużyna ta 

nie otrzymuje punktów do współzawodnictwa PZTS lub ZPZTS.  

 

23. Weryfikacja rozgrywek III, IV i V ligi należy do Wydziału Rozgrywek ZPZTS. Od tych decyzji przysługuje 

odwołanie do Zarządu ZPZTS , następnie do WR PZTS w pierwszej instancji i do Zarządu PZTS w drugiej 

instancji. Decyzje Zarządu PZTS są ostateczne.  

 

24. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika :   



 

24.1. drużynie , która z własnej winy nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut  

  24.2  drużynie gospodarzy , która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu nie zapewni 

właściwych warunków do gry lub gdy w przepisowym czasie nie usunie awarii sprzętu spowodowanej zaistniałą 

sytuacją w czasie meczu. Przepisowym czasem usunięcia awarii oświetlenia jest 1 godzina. Natomiast w przypadku 

wyłączenia światła przez Zakład Energetyczny czas ten wydłuża się do 2 godzin. Gdy spotkanie nie zostanie 

zakończone na skutek awarii sprzętu lub oświetlenia - gry zakończone weryfikuje się zgodnie z uzyskanymi 

wynikami, a pozostałe walkowerami dla gości.   

24.3.  drużynie , która stawi się do prezentacji zdekompletowana , tzn. w składzie mniejszym niż 4 

zawodników  

24.3.  drużynie, która wystawiła do gry zawodnika nieuprawnionego,   

24.4. drużynie, która nie powiadomiła o zmianie miejsca rozgrywania meczu,   

24.5.  drużynie gospodarzy , która nie dostarczyła odpowiedniej ilości oraz jakości stołów i piłeczek,   

24.6.  drużynie, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec organu 

prowadzącego  rozgrywki.  

 

25. W przypadkach spornych ostateczną decyzję  dotyczącą rozegrania lub nie rozegrania meczu podejmuje sędzia 

główny.   

 

26. Drużyna gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na drużynę przyjezdną 30 min. od godziny wyznaczonej na 

rozpoczęcie meczu.  

  

27. Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje:  

- przy pierwszym zaistniałym takim przypadku obustronny walkower i kary finansowe  

- przy drugim takim przypadku skutkuje  wykluczeniem tej drużyny z rozgrywek drużynowych, z prawem 

uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie.  

 

28. Awans i spadek:  

28.1.   III  liga wojewódzka - dwie pierwsze drużyny awansują do II ligi a dwie ostatnie 

spadają do IV   

28.2.   IV liga wojewódzka - do III ligi awansują dwie drużyny a dwie ostatnie spadają 

do V ligi   

28.3.   V liga wojewódzka -do IV ligi uzyskują dwie pierwsze drużyny, spadku z niej nie 

ma  

 

29. Mecze rozgrywa się piłeczkami PCV o średnicy 40 mm, oznaczonymi 40+, 3 gwiazdkowymi SYNTT dowolnej 

marki z tworzywa ABS, z atestem ITTF w/g dyspozycji gospodarza zawodów.   

 

30. Stosuje się „ TIME OUT " - jest to 1 minutowa przerwa w grze , do której wzięcia ma prawo każdy z 

zawodników w danym pojedynku. Przerwa może być zgłoszona sędziemu przez trenera, kapitana lub zawodnika 

gestem złożonych dłoni w kształcie litery „ T " / tzn. czas /.  Czas może być wzięty tylko między wymianami po 

rozpoczęciu seta.     

31. Wszystkie spotkania indywidualne w meczu / gry pojedyncze i podwójne / rozgrywa się zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ITTF do 3 / trzech / rozegranych krótkich setów / do 11 pkt. /   

32. Sędziów głównych meczów wyznaczają Organ prowadzący rozgrywki, a sędziów liczących zabezpieczają kluby -

gospodarz meczu , spośród sędziów gwarantujących właściwe prowadzenie zawodów / sędziowie posiadający 

odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia /.   

33. Koszty delegacji sędziów pokrywa gospodarz meczu stosownie do odpowiednich przepisów.  

 

34. W rozgrywkach III,IV i V ligi mężczyzn mogą występować kobiety .  

35. W rozgrywkach powyższych poza ustaleniami zasadami regulaminowymi obowiązują aktualne przepisy 

sędziowskie i Regulamin PZTS.  

 



36. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organ prowadzący rozgrywki ZPZTS, zaś odwołania od tych decyzji 

rozpatruje Zarząd ZPZTS. Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnienia zawodników, itp., na żądanie 

kierownika lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi 

dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń podczas trwania meczu winny być wpisane do protokołu przed jego 

podpisaniem. Uwagę taką wpisuje sędzia z własnej inicjatywy lub na żądanie kapitana bądź kierownika drużyny, 

wnoszącego zastrzeżenia. Uwagi w protokole nie są równoznaczne z protestem i są traktowane, jako informacja, 

stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, odnośnie faktu 

opisanego w protokole. Kaucja protestowa wynosi 200 zł.  

 

37. Obowiązuje protokół elektroniczny. Sędzia główny meczu zobowiązany jest do godziny 24:00 dnia rozegrania 

meczu przesłać pocztą elektroniczną do Wydziału Rozgrywek ZPZTS protokół rozegranego spotkania, natomiast 

wynik meczu należy przekazać SMS-em w ciągu 30 minut po zakończeniu meczu pod numer tel. kom. 502 666 
356.  

 

38. Jeśli klub nie posiada komputera lub możliwości prowadzenia meczu z protokółem elektronicznym 

Wydział Rozgrywek wyznaczy sędziego (na koszt organizatora) który poprowadzi mecz z protokołem 

elektronicznym.  

 

39. W przypadku pierwszego niewywiązania się gospodarza z przesłaniem protokołu i wyniku meczu – 

gospodarz zapłaci karę dla ZPZTS w wysokości 100 zł.  

 

40. W przypadku drugiego niewywiązania się gospodarza z przesłaniem protokołu i wyniku meczu – 

gospodarz zapłaci karę dla ZPZTS w wysokości 200 zł.  

 

41. W przypadku trzeciego i następnego nie wywiązania się gospodarza z przesłaniem protokołu i wyniku 

meczu – gospodarz zapłaci karę w wysokości 300 zł.  

 

42. Sędziów prowadzących zobowiązany jest zabezpieczyć gospodarz zawodów. Nie mogą to być osoby będące 

zawodnikami grającymi w tym meczu. 

 

 

 

 

Prezes ZPZTS - Marek Kibała                                         Wydział Rozgrywek ZPZTS - Julian Pawłasek                               

 

Stargard, dn. 24.08.2019r 

 

 

Z Regulaminu PZTS na sezon 2019/2020: 

12. Badania lekarskie 

12.1. Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący 
w zajęciach szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach objętych współzawodnictwem PZTS 

muszą bezwzględnie posiadać i okazać na żądanie sędziego głównego oryginał aktualnego 
orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczony w książeczce albo 
karcie zdrowia zawodnika. 
12.2. Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika powyżej 
23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) lub zgłoszenie ich do zawodów jest 
równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia o udziale 
w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność 

 

 

 

 

 



Ustawa o sporcie 

 

Rozdział 7  

Bezpieczeństwo w sporcie  

Art. 37.  

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest 

obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym 

współzawodnictwie.  

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w 

drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 

1, a także zakres wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.  

Art. 38.  

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz 

zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w 

uprawianym sporcie.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku 

sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na polskim związku sportowym. 


