REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET i MĘŻCZYZN SEZONU 2020/2021
GRUPY VIII

REGULAMIN
ROZGRYWEK II LIGI KOBIET i MĘŻCZYZN GRUPY VIII
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I

Cel i nadzór nad rozgrywkami
1. Celem rozgrywek jest:
a) wyłonienie drużyn, które będą reprezentować grupę VIII w barażach o awans do I ligi,
b) dalsza popularyzacja tenisa stołowego oraz stały wzrost poziomu przez realizację planu szkoleniowego.
2. Rozgrywkami kieruje oraz nadzoruje ich przebieg Przewodniczący Wydziału Rozgrywek DOZTS we
Wrocławiu.

II Miejsce i terminy rozgrywania spotkań
1. Wszystkie spotkania odbywają się w sali drużyn wymienionych w terminarzu na pierwszym miejscu,
będących gospodarzami danego meczu.
2. Termin (data i godzina) rozgrywania spotkań określa terminarz, zamieszczony na stronie DOZTS.
III Uczestnictwo
1. W rozgrywkach bierze udział:
a) II liga – kobiety: wszystkie zgłoszone drużyny w dwóch podgrupach (dolnośląska i lubuska),
b) II liga – mężczyźni: 12 drużyn w jednej grupie, dzielonej po pierwszej rundzie na dwie podgrupy.
2. Warunkiem dopuszczenia danego klubu do rozgrywek II ligi jest posiadanie aktualnej licencji klubowej,
wydanej przez PZTS oraz brak przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do Polskiego
Związku Tenisa Stołowego, Dolnośląskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Lubuskiego Okręgowego
Związku Tenisa Stołowego.
3. Zawodnicy i zawodniczki, uczestniczący w rozgrywkach II ligi, winni spełniać następujące warunki:
3.1. Posiadać - w dniu meczu - aktualną licencję okresową PZTS. Licencje okresowe można wyrabiać w
dowolnym terminie w trakcie sezonu .z zastrzeżeniem, że zmiana barw klubowych jest możliwa jedynie
do 10 września 2020 roku. (zawieszono decyzją Prezesa DOZTS).
3.2. Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący w zajęciach
szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych objętych współzawodnictwem
sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwem Systemu Sportu
Młodzieżowego nadzorowanym przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i
Turystyki muszą bezwzględnie posiadać i każdorazowo okazać na żądanie sędziego głównego zawodów
oryginał aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w
książeczce/karcie zdrowia zawodnika.
3.3. 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.
3.4. Posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy.
3.5. Zawodniczka lub zawodnik, którzy w sezonie rozgrywkowym rozegrali 3 mecze ligowe w wyższej
klasie rozgrywkowej tracą prawo gry w danym sezonie w niżej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem:
- zawodników lub zawodniczek, urodzonych w 2003 roku i młodszych, którzy tracą prawo gry w danym
sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych ekstraklasy
kobiet, Superligi mężczyzn oraz I ligi kobiet i mężczyzn,
- zawodników lub zawodniczek, urodzonych w 2003 roku i młodszych, którzy tracą prawo gry w danym
sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach 2 ligi kobiet i mężczyzn.
3.6. Zawodniczka lub zawodnik uczestniczy w danym meczu, w przypadku, gdy rozegra w nim chociaż
jeden pojedynek lub jego drużyna wygra lub przegra dany mecz walkowerem, a ten zawodnik został
wpisany do podstawowego składu drużyny.
3.7. W jednym sezonie rozgrywkowym zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych polskich klubów,
za wyjątkiem osób niepełnosprawnych i zawodników wypożyczonych.
3.8. W przypadku likwidacji klubu, lub sekcji tenisa stołowego jego zawodnicy maja prawo do dodatkowej
zmiany przynależności klubowej w dowolnym terminie.
3.9. W tym samym terminie rozgrywkowym zawodnik może rozegrać tylko jedno spotkanie; przełożenie
spotkania na inny termin nie zwalnia z tego wymogu,
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3.10 W rozgrywkach II ligi mężczyzn mogą występować kobiety bez ograniczeń, przy zastrzeżeniu, że
zawodniczki w wieku seniora uczestniczące w rozgrywkach Ekstraklasy lub I ligi kobiet, po rozegraniu 3
spotkań na tym szczeblu, tracą prawo gry w danym sezonie w rozgrywkach II ligi mężczyzn,
3.11. W meczach barażowych oraz meczach fazy play-off w II lidze kobiet i mężczyzn mogą uczestniczyć
jedynie zawodniczki i zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej dwóch zawodach: indywidualnych lub
drużynowych, wchodzących w skład współzawodnictwa sportowego organizowanego przez DOZTS,
LOZTS i PZTS.
3.12. Zawodniczka lub zawodnik w wieku seniora, posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka,
może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych II ligi kobiet i mężczyzn oraz niższych ligach i
jednocześnie w zagranicznych rozgrywkach ligowych (punkt 5.1.6. Regulaminu rozgrywek PZTS).
3.13. W meczu II ligi w drużynie może wystąpić maksymalnie dwóch zawodników/czek będących w wieku
juniora lub młodszym, którzy będą mieli status zawodnika/czki wypożyczonego (punkty 4.2 i 4.3
Regulaminu rozgrywek PZTS).
3.14. W drużynie uczestniczącej w meczu II ligi może wystąpić tylko jedna zawodniczka lub tylko jeden
zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka (punkt 10.1.6.3 Regulaminu
rozgrywek PZTS).
IV Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek
W rozgrywkach II ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W wypadku uzyskania
równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym
pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje przy ustalaniu kolejności każdego
miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis - 1 punkt i za
porażkę - 0 punktów.
V Sprawy porządkowe
Czas oczekiwania na zawodnika, wywołanego do gry, wynosi 5 minut. W przypadku niestawienia się
zawodnika do gry, po upływie 5 minut oczekiwania, spotkanie zalicza się jako walkower dla drużyny
przeciwnej i wywołuje się do gry kolejną parę graczy. Zaistnienie powyższej sytuacji nie skutkuje utratą
prawa do gry przez danego zawodnika, ani też jego drużynę w następnych spotkaniach tego samego meczu.
VI Sposób przeprowadzania rozgrywek
1. System rozgrywek - II liga kobiet
I etap – niezależne eliminacje w grupach lubuskiej i dolnośląskiej systemem ustalonym oddzielnie przez
obydwa województwa, pozwalającym wyłonić dwie drużyny do finału strefowego oraz ustalić kolejność
dalszych miejsc,
W grupie dolnośląskiej i lubuskiej eliminacje zostaną przeprowadzone w postaci turnieju zainteresowanych
drużyn w systemie rozgrywkowym każdy z każdym. Gospodarzem turnieju będzie drużyna, która zostanie
wybrana przez Wydział Rozgrywek DOZTS i LOZTS.
II etap – finał strefowy, który jest rozgrywany w systemem grupowym podczas jednego turnieju, z udziałem
dwóch najlepszych drużyn z Dolnego Śląska i Lubuskiego.
System przeprowadzenia finałowego turnieju:
mecz nr 1: Dolny Śląsk 1 – Lubuskie 2,
mecz nr 2: Dolny Śląsk 2 – Lubuskie 1,
mecz o 1 miejsce – zwycięzcy meczów 1 i 2, mecz o 3 miejsce – przegrani z meczów 1 i 2.
Gospodarzami turnieju finałowego są na przemian (co roku) drużyny z województw dolnośląskiego i
lubuskiego. W sezonie 2020/2021 gospodarzem finału będzie dolnośląska. Prawo pierwszeństwa
organizacji finałowego turnieju w tym sezonie posiada zwycięzca II ligi w Dolnośląskiem .
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2. System rozgrywek – II liga mężczyzn
I runda – rozgrywki są prowadzone w jednej grupie, w systemie każda drużyna z każdą po jednym
meczu, zgodnie z kluczem, który ilustruje poniższa tabelka. Numery do terminarza pierwszej rundy są
przyznawane na podstawie pozycji w tabelach ubiegłego sezonu.
I
12-1
11-2
10-3
9-4
8-5
7-6

II
1-11
2-10
3-9
4-8
5-7
6-12

III
10-1
9-2
8-3
7-4
6-5
11-12

IV
1-9
2-8
3-7
4-6
12-5
11-10

V
8-1
7-2
6-3
5-4
9-11
10-12

VI
1-7
2-6
3-5
12-4
11-8
10-9

VII
6-1
5-2
4-3
7-11
8-10
9-12

VIII
1-5
2-4
12-3
11-6
10-7
9-8

IX
3-2
4-1
5-11
6-10
7-9
8-12

X
1-3
12-2
11-4
10-5
9-6
8-7

XI
2-1
3-11
4-10
5-9
6-8
7-12

Jeżeli w rozgrywkach II ligi kobiet i mężczyzn występują dwie drużyny z tego samego klubu, to powinny
one rozegrać mecze pomiędzy sobą w pierwszej kolejce, zarówno pierwszej, jak i drugiej rundy
rozgrywkowej. Ten wymóg może spowodować w drugiej rundzie zamianę kolejności rozgrywania
poszczególnych kolejek, wynikającej z kolejności drużyn po pierwszej rundzie.
II runda – po zakończeniu pierwszej rundy, 4 najwyżej sklasyfikowane drużyny tworzą grupę "A", która
walczy o prawo gry w barażach o 1 ligę, a pozostałe 8 drużyn tworzy grupę spadkową "B".
Drużynom z obu grup zalicza się wszystkie wyniki spotkań z pierwszej i drugiej rundy.
Grupa "A" – cztery najlepsze po pierwszej rundzie drużyny grają systemem mecz i rewanż według
poniższego klucza, zgodnie z miejscem zajętym po I rundzie rozgrywek
XII kolejka – 1-4, 3-2,
XIII kolejka – 3-1, 4-2,
XIV kolejka - 2-1, 4-3,
XV kolejka – 4-1, 2-3,
XVI kolejka – 1-3, 2-4,
XVII kolejka – 1-2, 3-4.
Zwycięska drużyna uzyskuje prawo gry w barażach o I ligę.
Grupa "B" – osiem pozostałych drużyn, które po pierwsze rundzie zajęły miejsca 5-12, rozgrywa mecze
rewanżowe, zgodnie z kluczem, który ilustruje poniższa tabelka, w zależności od miejsca zajętego
po pierwszej rundzie (z możliwością ewentualnej skorygowania gospodarza). Najlepsze cztery drużyny
grają najpierw z czterema słabszymi, a później silniejsze grają z silniejszymi, a słabsze ze słabszymi.
XII
5-12
6-11
7-10
8-9

XIII
11-5
12-6
9-7
10-8

XIV
5-10
6-9
7-12
8-11

XV
9-5
10-6
11-7
12-8

XVI
5-8
6-7
9-12
10-11

XVII
7-5
8-6
11-9
12-10

XVIII
5-6
7-8
9-10
11-12

3. Składy drużyn i porządek gier
W rozgrywkach kobiet i mężczyzn drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników/czek z
tym, że w grach podwójnych mogą występować inni zawodnicy/czki niż w grach pojedynczych, ale
mieszczący się w maksymalnym składzie drużyny. W trakcie meczu, ale najwcześniej po pierwszej serii
gier pojedynczych, każdy zawodnik/czka może być zastąpiony dowolnym zawodnikiem rezerwowym.
Zawodnik/czka rezerwowy musi być na sali w momencie prezentacji drużyny.
4. Kolejność gier w meczu II ligi kobiet i mężczyzn
Stół 1
Stół 2
1. gra pojedyncza A-X
1. gra pojedyncza C-W
2. gra pojedyncza B-Y
2. gra pojedyncza D-Z
3. gra podwójna 1
3. gra podwójna 2
4. gra pojedyncza A-Y
4. gra pojedyncza C-Z
5. gra pojedyncza B-X
5. gra pojedyncza D-W
Ustawienie A-B-C-D przysługuje drużynie gospodarzy, natomiast ustawienie W-X-Y-Z drużynie gości i
obowiązuje we wszystkich spotkaniach. Ustawienie zawodników dowolne (nie obowiązuje ranking
indywidualny) oraz zestawienie debli jest dowolne. W II lidze spotkania gra się do 3 wygranych setów i
sukcesywnie rozgrywa się wszystkie gry na obydwu stołach. Kolejne spotkania są wywoływane na wolny
stół według kolejności gier.
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VII Awans i spadek drużyn
1. Zwycięzca rozgrywek II ligi, zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn, uzyskuje prawo do gry o awans
do I ligi ze zwycięzcą rozgrywek grupy VII (śląskie i opolskie). Zwycięzca dwumeczu tych drużyn
awansuje do I ligi.
2. Z II ligi mężczyzn spadają trzy drużyny, które w rozgrywkach mężczyzn zajmą miejsca 10, 11 i 12.
3. Awans do II ligi
- kobiety – przystępują wszystkie drużyny, które się zgłoszą w poszczególnych województwach,
- mężczyźni – zwycięzcy barażu pomiędzy mistrzami i wicemistrzami obu grup III ligi dolnośląskiej
(wschodniej i zachodniej) oraz mistrz III ligi lubuskiej lub drużyna, wskazana przez LOZTS.
4. W przypadku spadku z I ligi większej ilości drużyn niż awansuje z II ligi spada odpowiednio większa
liczba drużyn, będąca różnicą pomiędzy liczbą tych drużyn.
5. W przypadku wolnego miejsca w II lidze mężczyzn, wskutek awansu lub wycofania się drużyn, będą
podjęte następujące działania w celu uzupełnienia składu drużyn:
- w przypadku wolnego jednego miejsca w II lidze pozostaje spadająca drużyna, która zajęła dziesiąte
miejsce,
- przy dwóch lub więcej wolnych miejscach rozegrany zostanie turniej barażowy (czwórmecz) z udziałem
wicemistrza III ligi lubuskiej i dolnośląskich drużyn, które przegrały w barażach o II ligę oraz drużyny
spadkowicza, która zajęła przedostanie miejsce. System rozgrywania meczu jak w II lidze, ale tylko do 6
wygranych spotkań. Losuje się pary, które rozgrywają ze sobą mecz półfinałowy. Zwycięzcy tych par
grają finałowy mecz o wolne miejsce w II lidze. Gospodarzem turnieju jest spadkowicz z II ligi.
6.

Przekazanie miejsca w rozgrywkach ligowych pomiędzy klubami II ligi następuje na podstawie decyzji
wojewódzkiego związku, prowadzącego dane rozgrywki, po złożeniu następujących dokumentów:
6.1. wspólnego wniosku klubów o wyrażeniu zgody na przekazanie miejsca, który należy złożyć w
terminie do 10 września,
6.2. uchwały klubu przekazującego o przekazaniu miejsca na rzecz klubu przejmującego,
6.3. uchwały klubu przejmującego o przejęciu miejsca od klubu przekazującego,
6.4. potwierdzenia wpłaty na rzecz wojewódzkiego związku, z którego pochodzi klub przekazujący (do
3000 zł).

VIII Sprawy finansowe
1. Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą kluby.
2. Wpisowe do strefowych rozgrywek II ligi kobiet wynosi 50 zł, przy czym w przypadku drużyn z LOZTS
25 zł z tej kwoty jest przekazywane na rzecz DOZTS, a 25 zł na rzecz LOZTS. Wpisowe do rozgrywek II
ligi mężczyzn wynosi 280 złotych od każdej drużyny.
3. Kaucja protestowa wynosi 100 złotych i nie podlega zwrotowi, jeżeli protest zostanie odrzucony.
Warunkiem rozpatrywania protestu jest dokonanie wpłaty kaucji.
IX Odwołania i protesty
1. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe w trakcie rozgrywek II ligi rozstrzyga Wydział Rozgrywek DOZTS we
Wrocławiu, zaś odwołania od tych decyzji rozpatruje Wydział Rozgrywek PZTS. Decyzja Wydziału
Rozgrywek PZTS jest ostateczna.
2. Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników, itp. na żądanie kierownika lub
kapitana drużyny mogą być wpisane do protokółu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące
wszelkiego rodzaju wydarzeń, zaistniałych w czasie meczu, mogą być wpisane do protokółu najpóźniej
po zakończeniu danej gry. Uwagę taką wpisać może sędzia meczu wyłącznie na żądanie kapitana drużyny
wnoszącej zastrzeżenie. Wpisanie uwag po meczu jest niedopuszczalne, a uwagi takie nie będą
rozpatrywane. Uwagi wpisane do protokółu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako
informacja, stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a
dotyczącego faktów opisanych w protokole.
X Weryfikacja
1. Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu lub jego brak. Weryfikacja jest prowadzona
przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek DOZTS Wrocław.
2. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika:
a) drużyny, która nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut,
b) drużyny gospodarzy, która nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jednakowej jakości stołów oraz piłek,
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c) drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny meczu, nie zapewniła właściwych
warunków gry lub w przepisowym czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w czasie meczu;
określonym czasem do usunięcia awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączenia prądu
przez energetykę - 2 godziny; gry niedokończone wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na
korzyść zespołu gości; gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem,
d) drużyny, która wzbrania się grać pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez Wydział Spraw
Sędziowskich DOZTS i LOZTS,
e) drużyny, która stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników/czek,
f) drużyny, która wstawiła do gry zawodnika nie uprawnionego (brak aktualnej zdolności do udziału w
zawodach; zawodnik w okresie karencji, dyskwalifikacji lub nie posiadający licencji zawodniczej, nie
posiadający aktualnych badań lekarskich),
g) drużyny, która nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu rozgrywek lub nie
przesłała w określonym terminie protokółu z meczu do prowadzącego rozgrywki,
h) drużyny, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec DOZTS Wrocław.
i) Nienadesłanie protokołu w ciągu czterech dni od daty zakończenia meczu jest zagrożone weryfikacją
meczu jako walkoweru dla drużyny gości z wszelkimi jego konsekwencjami regulaminowymi.
3. W przypadku wycofania się drużyny w trakcie rozgrywek, jeśli nastąpiło ono przed zakończeniem I rundy,
wszystkie spotkania dotąd rozegrane zostają anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II rundzie - wyniki z I
rundy zostają zaliczone, a wszystkie mecze II rundy zostają anulowane.
XI Sprawy sędziowskie
1. Sędziów na dany mecz, z uwzględnieniem podziału terytorialnego wyznacza Wydział Spraw
Sędziowskich DOZTS Wrocław lub LOZTS w Gorzowie Wielkopolskim spośród sędziów
wytypowanych do prowadzenia spotkań II ligi.
2. Gospodarz meczu, na który został wyznaczony sędzia, ma obowiązek powiadomić sędziego oraz
prowadzącego rozgrywki o godzinie rozpoczęcia i miejscu meczu, jeżeli nastąpiła zmiana w stosunku do
terminarza.
3. Koszty delegacji sędziów pokrywa gospodarz meczu.
4. W przypadku braku wyznaczonego sędziego, drużyny uczestniczące w meczu uzgadniają osobę
zastępczą, która powinna posiadać odpowiednią klasę sędziowską. W przypadku gdy strony nie dojdą do
porozumienia, wyznacza się sędziego drogą losowania.
XII Sprawy porządkowe
1. Gospodarze zawodów zobligowani są, najpóźniej po upływie 3 godzin od zakończenia spotkania, do
przekazania wyniku meczu na adres wskazany w terminarzu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
telefonu (SMS lub MMS) dla potrzeb strony internetowej DOZTS oraz do przesłania w ciągu 48 godzin
od daty zakończenia meczu zeskanowanej wersji protokołu zawodów na adres e-mailowy, wskazany w
terminarzu. Obowiązkiem gospodarza jest także powiadomienie - przed meczem o miejscu i godzinie, a
po meczu o wyniku - odpowiednich środków masowego przekazu.
2. Nadsyłane protokoły winny być wykonane w formacie .xls (program Excel), w formacie .doc (program
Word) lub zeskanowane na skanerze i zapisane w formacie .pdf (program Acrobat lub podobne).
Wszystkie protokoły winne być zapisane jako pliki zgodne z numerem meczu w terminarzu.
Nie będą przyjmowane protokoły wykonane przez telefony komórkowe.
3. Gospodarze spotkań mają obowiązek powiadomienia drużyny gości oraz Przewodniczącego WR DOZTS
o miejscu rozegrania meczu, w przypadku zmiany miejsca spotkania.
4. W rozgrywkach II ligi i w meczach barażowych o II ligę obowiązują stoły, dopuszczone przez ITTF oraz
wszystkie odmiany polskich stołów o grubości płyty minimum 22 mm oraz trzygwiazdkowe piłeczki
plastikowe z oznakowaniem 40+, po co najmniej 3 sztuki na stół, a także rakietki o dwukolorowych
okładzinach (czerwona i czarna), których nazwy są umieszczone w wykazach ITTF (LARC – List of
Authorised Racket Coverings), obowiązujących w danym okresie czasu.
4.1 Wszystkie drużyny II ligi kobiet i mężczyzn mają obowiązek, wraz ze zgłoszeniem do rozgrywek,
podania nazwy stołów i piłeczek, jakie będą używane w meczach rozgrywanych przez tę drużynę w roli
gospodarza oraz wymiarów swojej sali i rodzaju podłoża.
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5. Czas oczekiwania na drużynę gości wynosi 30 minut. Niemniej jednak, jeżeli istnieje możliwość rozegrania
spotkania, należy je rozegrać, niezależnie od przekroczenia limitu czasu oczekiwania na przeciwnika
(chodzi o sytuacje wyjątkowe, takie jak na przykład zdarzenie losowe na drodze, lub trudne do
przewidzenia przedłużenie się meczu poprzedzającego dane spotkanie). W takim przypadku drużyna
gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na drużynę gości przez 60 minut od godziny wyznaczonej na
rozpoczęcie meczu. Podobnie drużyna gości, ma obowiązek rozegrania spotkania, w sytuacji jeśli czas
oczekiwania na rozpoczęcie spotkania nie przekracza 60 min.
6. Drużyna, zgłaszająca się do prezentacji w składzie mniejszym niż przewiduje minimalny skład (4 osoby),
uważana jest za niekompletną.
7. Brak licencji zawodniczej lub innego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego stwierdzić tożsamość
zawodnika, może stanowić podstawę do zweryfikowania meczu jako walkoweru. Fakt ten winien być
odnotowany w protokole zawodów.
8. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn.
9. Zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o stanie zdrowia zawodników lub zawodniczek nie może być
podstawą do przełożenia terminu rozegrania zawodów (pkt.10.1.9.3 Regulaminu Rozgrywek PZTS).
10. Drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu tylko w uzasadnionych
przypadkach. Prośba taka będzie rozpatrywana, jedynie przypadku, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego
rozgrywki nie później niż 48 godzin przed datą ustaloną w terminarzu rozgrywek.
11. Przesunięcie terminu spotkania za aprobatą prowadzącego rozgrywki, może w zasadzie nastąpić jedynie
na termin wcześniejszy. Wymagana jest zgoda obu drużyn. W przypadku negatywnego wyniku rokowań w
tej sprawie, mecz musi zostać rozegrany zgodnie z terminarzem rozgrywek.
12. Przesunięcie terminu spotkania na termin późniejszy jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach,
po szczegółowej analizie przeprowadzonej przez Wydział Rozgrywek DOZTS, na podstawie indywidualnej
decyzji Przewodniczącego. Tego rodzaju przesunięcie terminu zawodów nie może zaburzać terminarza
rozgrywek, a mecze z danej kolejki, przekładane na późniejszy termin, muszą się odbyć przed terminem
kolejnej kolejki rozgrywkowej. W takim przypadku wymagana jest za zgoda obu drużyn. W przypadku
braku takiej zgody, mecz musi zostać rozegrany zgodnie z terminarzem rozgrywek.
13. Przełożenie dwóch ostatnich kolejek rozgrywkowych w 2 rundzie fazy zasadniczej jest możliwe jedynie
w uzasadnionych przypadkach, ale tylko na termin wcześniejszy.
14. Gospodarz meczu ma prawo ustalić godzinę rozegrania spotkania niż w terminarzu, ale tylko w
przedziale godzin 14 – 18. Ma obowiązek skutecznego powiadomienia o zmianie drużynę gości,
prowadzącego rozgrywki i sędziego meczu, na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem
rozpoczęcia spotkania. W przypadku, gdy drużyna gospodarzy zgłosi przed rozgrywkami inną propozycję
godziny rozpoczynania zawodów danej klasy rozgrywkowej, aniżeli wynika to z terminarza rozgrywek (na
przykład ze względu na ograniczoną dostępność sali sportowej), to drużyna gości ma obowiązek
dostosowania się do proponowanej godziny.
15. Udział w turnieju głównym GPP, turnieju międzynarodowym, mistrzostwach Polski lub powołanie do
reprezentacji Polski jednego z zawodników (czek) drużyny, dotyczy też zawodników niepełnosprawnych,
może stanowić podstawę do tego, aby mecz został przełożony z urzędu przez WR DOZTS na inny termin
(nie dotyczy rozgrywek weteranów, punkt 10.19.6.2 Regulaminu rozgrywek PZTS). Warunkiem
przełożenia meczu w tym przypadku jest zgłoszenie wniosku do WR DOZTS na co najmniej 7 dni przed
terminem zawodów. Nowy termin winien zostać uzgodniony pomiędzy zainteresowanymi drużynami i
uzyskać aprobatę prowadzącego rozgrywki. Przy braku porozumienia pomiędzy klubami, lub braku
akceptacji proponowanego terminu przez Przewodniczącego WR DOZTS termin zawodów zostaje
obligatoryjnie wyznaczony na środę bezpośrednio poprzedzającą daną kolejkę ligową.
16. Osobą, reprezentującą drużynę wobec sędziego meczu jest:
- przed rozpoczęciem spotkania (podanie składu, losowanie ustawienia, uwagi do warunków gry, itp.),
trener lub kapitan drużyny
- od momentu rozpoczęcia spotkania – wyłącznie kapitan drużyny
17. Jeżeli w II lidze występują dwie drużyny z tego samego klubu (maksymalnie mogą występować dwie
drużyny z jednego klubu), to przed rozpoczęciem rozgrywek klub ten powinien zgłosić do organu
prowadzącego rozgrywki imienne składy obu drużyn, zgodnie z punktem III.2.1. Zawodnik (czka) może
występować tylko w jednej drużynie do końca danego cyklu rozgrywkowego.
18. Podczas meczu mogą być przeprowadzone przez sędziego głównego kontrole rakietek.
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XIII Sprawy dyscyplinarne
1. Indywidualne kary regulaminowe
1.1. Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, prowadzący rozgrywki II ligi mężczyzn i kobiet, zgodnie z
Regulaminem Rozgrywek PZTS (pkt.16.1.2), ma obowiązek poinformować Wydział Rozgrywek PZTS o
indywidualnych karach regulaminowych, nałożonych na zawodniczki i zawodników, uczestniczących w
rozgrywkach II ligi mężczyzn i kobiet, w terminie 3 dni od daty nałożenia tego rodzaju kary.
1.2. Wszystkie indywidualne kary regulaminowe, nałożone na zawodnika, lub zawodniczkę w czasie
rozgrywek II ligi mężczyzn i kobiet są publikowane przez Wydział Rozgrywek PZTS w ogólnopolskim
Zestawieniu opłat regulaminowych (pkt.16.1.2 Regulaminu Rozgrywek PZTS).
1.3. Klub sportowy, którego licencję okresową posiada zawodniczka, lub zawodnik, ukarany indywidualną
karą regulaminową, jest informowany o tym fakcie przez WR PZTS w ciągu 7 dni od daty nałożenia tej
kary (pkt.16.1.3 Regulaminu Rozgrywek PZTS).
1.4. Wysokość kary finansowej, związanej z nałożeniem indywidualnej kary regulaminowej w czasie
rozgrywek ligowych, jest zależna od rodzaju nałożonej kary oraz liczby kar nałożonych dotychczas na
zawodniczkę lub zawodnika w danym sezonie rozgrywkowym (pkt. 16.1.4. Regulaminu rozgrywek PZTS)
i wynosi odpowiednio:
- żółta kartka otrzymana po raz pierwszy – kara finansowa 50 zł
- żółta kartka otrzymana po raz drugi – kara finansowa 100 zł
- żółta kartka otrzymana po raz trzeci i kolejny w czasie meczu ligowego – kara finansowa 200 zł oraz kara
odsunięcia od 1 kolejnego meczu ligowego,
- żółta kartka otrzymana na skutek negatywnego wyniku kontroli rakietki – kara finansowa 50 zł,
- czerwona kartka otrzymana w czasie meczu ligowego – kara finansowa 300 zł oraz kara odsunięcia od
jednego kolejnego meczu ligowego,
- czerwona kartka otrzymana na skutek trzeciego negatywnego wyniku kontroli rakietki – kara finansowa
300 zł oraz dyskwalifikacja z dalszego udziału w meczu drużynowym,
- czerwona kartka otrzymana przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera podczas przebywania na ławce
rezerwowych – kara finansowa 300 zł.
1.5. Wszystkie indywidualne kary regulaminowe, nałożone w czasie rozgrywek II ligi mężczyzn i kobiet,
winny zostać wpłacone na konto DOZTS w terminie 14 dni od daty ich nałożenia, pod rygorem utraty
prawa do dalszego udziału w rozgrywkach ligowych.
2. Klubowe kary regulaminowe
2.1. Wprowadza się w rozgrywkach II ligi mężczyzn i kobiet następujące klubowe kary regulaminowe:
- nieprzybycie drużyny na mecz ligowy lub spóźnienie z własnej winy powyżej 30 minut od terminu
rozpoczęcia meczu ligowego – weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz
kara finansowa w wysokości 500 zł,
- niepoinformowanie przez drużynę gospodarzy Wydziału Rozgrywek DOZTS, lub drużyny gości o
zmianie terminu i miejsca rozegrania meczu ligowego – kara finansowa 250 zł,
- nie zapewnienie przez drużynę gospodarzy w ciągu 30 minut od terminu rozpoczęcia meczu ligowego,
warunków rozegrania spotkania, zgodnymi z obowiązującymi przepisami – weryfikacja wyniku meczu
jako walkower dla drużyny gości oraz kara finansowa 250 zł,
- wystąpienie podczas prezentacji przed rozpoczęciem meczu ligowego przez drużynę w składzie
mniejszym niż cztery zawodniczki lub czterech zawodników - weryfikacja wyniku meczu jako walkower
dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 250 zł,
- udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika, nieuprawnionych do uczestnictwa w zawodach
indywidualnych i drużynowych – weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz
kara finansowa 250 zł,
- brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników drużyny podczas prezentacji w meczu
ligowym – kara finansowa 50 zł,
- brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników w meczu ligowym grze podwójnej –
kara finansowa 50 zł,
- nienadesłanie protokółu przez gospodarza meczu w ciągu 4 dni od terminu spotkania skutkuje nałożeniem
kary regulaminowej w wysokości 100 zł i może pociągać za sobą przyznanie drużynie przeciwnej
walkoweru.
- niepodanie przez gospodarza wyniku meczu, na adres wskazany w terminarzu, w ciągu 3 godzin od
zakończenia meczu – 25 zł,
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- nieprzysłanie przez gospodarza protokółu z meczu, na adres podany w terminarzu, w ciągu 48 godzin od
zakończenia meczu - 50 zł.
2.2. Wszystkie klubowe kary regulaminowe, nałożone w czasie rozgrywek II ligi mężczyzn i kobiet, winny
zostać wpłacone na konto DOZTS w terminie 14 dni od daty wydania decyzji przez Wydział Rozgrywek
DOZTS o nałożeniu klubowej kary regulaminowej, pod rygorem utraty prawa do dalszego udziału w
rozgrywkach ligowych.
2.3. Wniesienie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek DOZTS, dotyczącego nałożonej kary
finansowej, nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uregulowania kary finansowej w terminie.
3. Wykluczenie drużyny z rozgrywek
3.1 Stwierdzone rozpisanie protokołu meczu ligowego, bez faktycznego rozegrania meczu, skutkuje
nałożeniem podwójnej kary regulaminowej za walkower, tj.1000 złotych.
3.2 Trzykrotne nałożenie na klub sportowy kary regulaminowej w postaci walkowera dla drużyny przeciwnej
skutkuje wykluczeniem tej drużyny z rozgrywek ligowych, z zachowaniem prawa do uczestniczenia w
rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie.
3.3 Jeśli wykluczenie drużyny z rozgrywek nastąpiło przed zakończeniem I rundy, wszystkie spotkania dotąd
rozegrane zostaną anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II rundzie - wyniki z I rundy zostają zaliczone, a
wszystkie mecze II rundy zostają anulowane.
XIV Postanowienia końcowe
1. Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu, jako organ prowadzący strefowe
rozgrywki II ligi, zastrzega sobie prawo przed rozpoczęciem rozgrywek dokonania weryfikacji sal, aby
zapewnić właściwy standard rozgrywek II ligi.
2. W rozgrywkach II ligi mężczyzn i kobiet obowiązują aktualne przepisy gry w tenisa stołowego,
obowiązujące w rozgrywkach prowadzonych i nadzorowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
3. Prawo interpretacji niniejszego Regulamin u przysługuje Zarządowi DOZTS.
4. Niniejszy Regulamin zawiera ustalenia zaakceptowane przez przedstawicieli klubów województw
dolnośląskiego i lubuskiego i został zatwierdzony decyzją Zarządu DOZTS w dniu 9 września 2020 roku, z
mocą obowiązującą w zakresie rozgrywek II ligi grupy VIII w sezonie 2020/2021.

Przewodniczący
Wydziału Rozgrywek DOZTS

Andrzej Moczko

Opracował: Władysław Chrabąszcz
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