REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO
W SEZONIE 2022/2023
§1
KIEROWNICTWO I CEL
Celem rozgrywek jest:
1. Wyłonienie drużyn, które będą reprezentować województwo podlaskie w meczach
barażowych z mistrzem województwa lubelskiego o prawo gry w barażach o I ligę,
2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w tenisa stołowego
3. Rozgrywki prowadzi i nadzoruje Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego .
4. Osobą bezpośrednio prowadzącą rozgrywki jest – Piotr Zdzienicki tel. 515 062 883,
mail: pzdzienicki@gmail.com
§2
UCZESTNICTWO
1. W 2 lidze występuje 11 drużyn
2. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki:
- posiadać aktualną licencję sportową,
- posiadać ważne badania lekarskie
- posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy
3. Istnieje możliwość gry w zespole męskim zawodniczki, jeżeli klub sportowy uzyska
zgodę organu prowadzącego.
4. Zawodnicy , którzy w sezonie rozegrali 3 mecze w wyższej lidze tracą prawo gry w 2
lidze z wyjątkiem kategorii wiekowej juniora i młodszych (urodzeni w roku 2004 albo
później), którzy tracą prawo gry w niższych ligach po rozegraniu 7 meczów w EK, SM
albo 1L,
§3
USTALENIE KOLEJNOŚCI UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK
1. W rozgrywkach II ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W
przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki
bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Za zwycięstwo drużyna
otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt , za porażkę 0 punktów
2. Zwycięzca II ligi (kobiet i mężczyzn) uzyskuje prawo gry w barażu ze zwycięzcą II ligi
woj. lubelskiego . Zwycięzca tego barażu gra o awans do I ligi.
§4
SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK
1. Drużyna składa się z minimum 4 zawodników, a maksimum 8 z prawem do gry
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po
rozegraniu pierwszej serii gier. Zawodnik rezerwowy musi być na sali gier w momencie
prezentacji drużyny. W 2 lidze nie obowiązuje ranking – ustawienie zawodników jest
dowolne .
2. Gospodarz meczu zawsze występuje na ustawieniu A , a gość na ustawieniu X
3. Mecze rozgrywane będą zgodnie z opracowanym protokołem meczowym

4. Gry indywidualne i deble rozgrywane są do trzech wygranych setów.
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§5
MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK
Poszczególne mecze rozgrywane będą w salach drużyn wymienionych na pierwszym
miejscu w terminarzu, zwanych dalej „gospodarzem meczu”.
Mecze są rozgrywane na 4 stołach zgodnie z opracowanym terminarzem rozgrywek
Dopuszcza się przełożenie meczu bez podania przyczyny na termin wcześniejszy, po
uzgodnieniu z drużyną przeciwną oraz akceptacji osoby prowadzącej rozgrywki
W przypadku kolizji terminu ligowego z turniejem organizowanym przez PZTS lub
POZTS przełożenie meczu na termin wcześniejszy jest obligatoryjne.
W przypadku gdy drużyny nie potrafią się porozumieć w kwestii przełożenia meczu
nowy ostateczny termin wyznacza WGiD POZTS.

§6
SPRAWY PORZĄDKOWE
1. Sędziego głównego wyznacza klub – gospodarz meczu .
2. Gospodarz meczu zobowiązany jest w ciągu 30 min po zakończeniu meczu przekazać
telefonicznie (SMS) wynik meczu oraz skan protokołu do osoby prowadzącej rozgrywkiPiotr Zdzienicki – tel. 515 062 883, email: pzdzienicki@gmail.com
3. Protokół z meczu (oryginał) trzeba przechowywać w siedzibie klubu. Jednak
obowiązkiem gospodarza jest zatrzymanie oryginału protokołu do końca sezonu
rozgrywkowego. W razie protestu w przypadku braku oryginału protokołu mecz
zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu mającego obowiązek
przechowywania oryginałów.
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§7
KARY REGULAMINOWE
Za nieprzybycie na mecz ligowy – walkower i kara 250 zł
Wystąpienie podczas prezentacji przed meczem ligowym w składzie mniejszym niż
przewiduje regulamin – weryfikacja meczu jako walkower i kara 250 zł.
Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego – walkower i kara 250 zł.
Nieprzesłanie wyniku meczu oraz skanu protokołu w wyznaczonym terminie- kara 100
zł
§8
SPRAWY FINANSOWE
Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Składkę ligową w
wysokości 250 zł należy wpłacić na konto Podlaski Okręgowy Związek Tenisa
Stołowego Nr 16 1240 1154 1111 0000 2149 9593
Kaucja protestowa wynosi 300 zł i nie podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie
oddalony. Brak wpłaty kaucji i opisu zdarzenia w protokole meczu, którego dotyczy
protest spowoduje ,że protest nie będzie rozpatrywany lecz uznany będzie jako
informacja. Termin zapłacenia kary to 7 dni od dnia walkoweru na konto POZTS.

§9
WERYFIKACJA ROZGRYWEK
1. Weryfikację rozgrywek prowadzi Wydział Gier i Dyscypliny POZTS. Podstawą
weryfikacji i odwołań są protokoły meczów podpisane przez sędziego i kapitanów
drużyn.
2. Weryfikacja będzie przeprowadzana w oparciu o zasady określone w regulaminach
PZTS
3. W odniesieniu do spraw nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie
regulaminy i przepisy PZTS.
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§10
PROTESTY I ODWOŁANIA
Wszystkie sprawy sporne wynikające z rozgrywek rozpatruje WGiD POZTS w
Białymstoku
Odwołania od decyzji WGiD przyjmuje Zarząd POZTS.
Decyzje Zarządu POZTS są ostateczne
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie - obowiązuje Regulamin PZTS.

Prezes POZTS
Piotr Anchim

