
 

Projekt regulaminu XV edycji rozgrywek 

Białostockiej Ligi Sportu w tenisie stołowym 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 
1) Poniższy regulamin stanowi ramowy zbiór przepisów i zasad dla celów prawidłowej realizacji rozgrywek tenisa 

stołowego w ramach Białostockiej Ligi Sportu (BLS). Jednocześnie stanowi promocję tego rodzaju rozgrywek. 

 

2) Rozgrywki tenisa stołowego w ramach Białostockiej Ligi Sportu są autonomiczne i niezależne od PZTS (OZTS). 

Białostocka Liga Sportu jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez Urząd Miejski w Białymstoku oraz przez niego 

współfinansowanym. W ramach tej ligi prowadzone są rozgrywki w piłce nożnej, siatkówce, koszykówce i tenisie 

stołowym. 

 

3) Organizatorem ligi tenisa stołowego w ramach Białostockiej Ligi Sportu jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Białymstoku. 

 

4) Niniejszy regulamin jest otwarty dla wszystkich uzupełnień, zmian, poprawek oraz informacji, które będą 

publikowane następnie w aneksach do regulaminu, jak również specjalnych informatorach wydawanych wyłącznie 

przez Komisję Regulaminową. 

 

5) Informacje dotyczące rekrutacji drużyn do BLS umieszczone są na stronach www.miejskoaktywni.pl oraz 

www.bls.bialystok.pl, a także profilach Facebook Miejskoaktywni i Białostocka Liga Sportu. Ogłoszenia, aktualne 

składy, wyniki poszczególnych spotkań, tabele oraz dokładne terminarze rozgrywek znajdować się będą na stronie 

www.bls.bialystok.pl. 

 

6) Miejscem rozgrywek jest sala tenisowa Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, przy ul. Ks. St. Suchowolca 26. 

 

7) Organizator komunikuje się z opiekunami drużyn biorących udział w rozgrywkach poprzez stronę www Ligi oraz 

pocztę e-mail. Opiekun zobowiązuje się do regularnego sprawdzania wspomnianych narzędzi komunikacyjnych 

(min. 1 raz dziennie) i przekazywania wszystkich istotnych informacji zawodnikom swojego zespołu. 

 

8) Uczestnicy (tj. zawodnicy, trenerzy, sędziowie, statystycy, obsługa techniczna rozgrywek, kibice, inne osoby 

przebywające na terenie prowadzenia danej imprezy/wydarzenia) rozgrywek BLS i innych imprez/wydarzeń 

sportowych/widowiskowych organizowanych przez Organizatora BLS bądź podmioty współpracujące  

z Organizatorem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas  

w/w imprez do celów marketingowych Organizatora z zastosowaniem dostępnych technik transmisji, 

zwielokrotniania, modyfikowania i rozpowszechniania. 

 

§ 2 Zasady uczestnictwa 
 

1) Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do rozgrywek XV edycji Białostockiej Ligi Sportu jest 

opłacenie wpisowego, uregulowanie zaległości za walkowery w wysokości ustalonej przez Organizatora, oraz 

przesłanie e-mailowo skanu prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zespołu, z zawartymi w niej odpowiednimi 

informacjami natury personalnej i merytorycznej.  

Pierwszeństwo zgłoszenia mają zespoły, które ukończyły rozgrywki XIV edycji BLS w tenisie stołowym. 

http://www.bls.bialystok.pl/


 

Oryginał karty zgłoszenia, wypełniony przez osobę odpowiedzialną za drużynę, powinien być dostarczony 

koordynatorowi rozgrywek przed pierwszym meczem zespołu. 

Ekipy, które wypełnią błędnie kartę zgłoszenia zespołu tracą możliwość uczestnictwa w turnieju i zostają 

przesunięte na koniec listy drużyn oczekujących na przyjęcie do Ligi.  

 

2) Administratorem danych osobowych zawodników jest Białostocki Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Białymstoku (15-465) mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4 (dalej  zwany „Administratorem”), 

reprezentowany przez Dyrektora. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: 

sekretariat@bosir.bialystok.pl, bądź w formie tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany w umowie  

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. 

Administrator danych osobowych przetwarza dane zawodników na podstawie: 

- obowiązującego Regulaminu BLS w tenisie stołowym, 

- obowiązujących przepisów, 

- udzielonej zgody. 

Dane osobowe zawodników przetwarzane będą przede wszystkim w celach: 

- sprawnego przeprowadzenia rozgrywek BLS w tenisie stołowym, 

- realizacji zobowiązań Administratora wynikających z obowiązków prawnych, 

-  pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie przekazanej zawodników zgody. 

Dane osobowe zawodników będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji rozgrywek BLS w tenisie 

stołowym, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przez przepisy prawa. 

Dane zawodników będą przekazywane odbiorcom, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa lub 

zawartych umów. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawodników w celu Organizacji rozgrywek BLS w tenisie stołowym 

zawodnikom przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania – jeśli dane są 

niekompletne bądź niewłaściwe. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora 

zawodnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

Podanie przez zawodników danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy podstawę stanowi przepis 

prawa bądź Regulamin BLS w tenisie stołowym. 

Dane zawodników tj. imię i nazwisko oraz rok urodzenia i zdjęcie będą zamieszczane na: oficjalnej stronie 

internetowej rozgrywek: „http://tenisstolowy.bls.bialystok.pl”, stronie internetowej www.miejskoaktywni.pl, oraz 

Facebook „Białostocka Liga Sportu” i „Miejskoaktywni”. 

 

3) Wszyscy zawodnicy, przed swoim pierwszym występem w rozgrywkach, muszą poprawnie wypełnić klauzulę 

RODO, Kartę Uczestnika oraz Kwestionariusz sanitarny i dostarczyć je koordynatorowi. Dodatkowo powinni 

uregulować ewentualne, ciążące na nich, kary finansowe. Po tym dopełnieniu tych formalności gracze otrzymują 

uprawnienie do gry. 

 

4) Zawodnik zgłoszony do rozgrywek może grać wyłącznie w jednym zespole. Zmiana drużyny, w której dany 

zawodnik jest uprawniony do gry, możliwa jest tylko w wyznaczonym przez Organizatora okienku transferowym 

podczas przerwy wakacyjnej.  

 

5) Po rozpoczęciu rozgrywek, dopisanie kolejnych zawodników, niezgłoszonych wcześniej w żadnym zespole, jest 

możliwe jedynie tylko w wyznaczonym przez Organizatora okienku transferowym podczas przerwy wakacyjnej.  

Prawidłowo wypełnioną Kartę Uczestnika, RODO oraz Kwestionariusz Sanitarny gracza należy przekazać 

koordynatorowi, przed rozpoczęciem pierwszego meczu z jego udziałem. Dodatkowo nowy zawodnik powinien  



 

uregulować ewentualne, ciążące na nim, kary finansowe. Po dopełnieniu powyższych formalności zawodnik 

otrzymuje automatycznie uprawnienie do gry. 

 

 

6) Każdy zawodnik/drużyna musi posiadać własne ubezpieczenie OC i NNW. 

 

7) Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, przedstawicieli 

oraz kibiców na terenie obiektów sportowych, gdzie prowadzi się rozgrywki. 

 

8) Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada. 

 

9) Wszyscy zawodnicy przed przystąpieniem do rozgrywek zobowiązani są do złożenia zaświadczenia lekarskiego 

dopuszczającego do gry lub osobistego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych (na formularzu 

zgłoszeniowym). 

 

10) Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ustala się minimalną granicę wieku na 12 lat (ukończone najpóźniej 

w dniu rozpoczęcia rozgrywek). Zawodnicy niepełnoletni tj. między 12, a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć  

w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów z prawem weryfikacji owej zgody przez 

Organizatora. 

 

11) W grze nie mogą uczestniczyć zawodnicy występujący w ligach zagranicznych, a także posiadający licencję (nie 

dotyczy weteranów) lub zgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez okręgowe związki tenisa stołowego bądź 

PZTS. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego przepisu zawodnik zostaje natychmiast wykreślony z udziału w 

rozgrywkach, a zespół ukarany walkowerem we wszystkich rozegranych spotkaniach z udziałem nieuprawnionego 

gracza.  

 

12) Sędzia meczu lub organizator ma prawo do sprawdzenia dowodów tożsamości na wniosek kapitana 

którejkolwiek z grających drużyn - sprawdzenie takie może być przeprowadzone zarówno przed, w przerwie jak 

 i bezpośrednio po zakończeniu spotkania jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia następnego meczu ligi. 

 

13) Wszystkie zespoły w trakcie trwania zawodów odpowiedzialne są za osoby towarzyszące oraz zobowiązane są 

do niesienia czynnej pomocy w jawnych przypadkach naruszenia porządku publicznego. 

 

14) Drużyny uczestniczące w BLS zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania z obiektu 

Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. 

 

§ 3 System i zasady rozgrywek 
 

1) Przy 16 zgłoszonych zespołach rozgrywki XV edycji BLS w tenisie stołowym rozegrane zostaną systemem "każdy 

z każdym" z rewanżami, z podziałem na I ligę (8 drużyn z najwyższych miejsc w XIV edycji) i II ligę (8 drużyn).  

Drużyny z miejsca 7 i 8 w II lidze automatycznie spadają z ligi i trafiają na listę zespołów oczekujących przed kolejną 

edycją rozgrywek. Pierwszeństwo zgłoszenia do kolejnej edycji rozgrywek mają wtedy nowe zespoły. Drużyny z 

miejsc 7-8 w I lidze spadają do II ligi. Z II ligi do I ligi awansują dwie ekipy, które zajęły miejsca 1, 2.  

W kolejnym sezonie, w przypadku nie zgłoszenia się wymaganej liczby drużyn do I ligi i konieczności ich 

uzupełnienia, awans uzyska drużyna z miejsca 3 w II lidze i w razie konieczności z 4. Jeżeli nadal liczba zespołów w I 

lidze będzie niewystarczająca (poniżej 8), utrzymany zostanie spadkowicz z  miejsca 7 w I lidze i w razie potrzeby z 

8 miejsca.  II liga uzupełniona zostanie drużynami z listy rezerwowej. Brak zgody drużyny na awansowanie jej do  

1 Ligi jest równoznaczny z wycofaniem jej z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów. 



 

 

2) W przypadku gdy ilość drużyn zgłoszonych do XV edycji BLS w tenisie stołowym będzie mniejsza niż 16 to 

rozgrywki przeprowadzone zostaną w ramach jednej ligi, systemem „każdy z każdym” bez rewanżów.  

Drużyny z dwóch ostatnich miejsc w lidze automatycznie trafiają na listę zespołów oczekujących przed kolejną 

edycją rozgrywek. Pierwszeństwo zgłoszenia do kolejnej edycji rozgrywek mają wtedy nowe zespoły. 

 

3) O kolejności drużyn w tabeli ligowej decyduje ilość zdobytych punktów. 

 

4) W przypadku tej samej liczby punktów w tabeli ligowej o miejscu decyduje: 

1.Wynik bezpośredniej rywalizacji w całym sezonie ligowym 

- jeśli tę samą ilość punktów zdobędą więcej niż 2 drużyny, o kolejności pomiędzy nimi decyduje tabela  

z pojedynków, w całym sezonie ligowym, pomiędzy zainteresowanymi drużynami 

2. Różnica setów 

3. Ilość wygranych setów 

4. Losowanie 

 

5) Za każde spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

2 pkt — zwycięstwo 

1 pkt — remis 

0 pkt - porażka 

 

6) Wszystkie zespoły są bezwzględnie zobowiązane do respektowania terminarza spotkań. Drużyny mają możliwość 

przełożenia jednego meczu w rundzie, na termin rezerwowy wskazany przez organizatora. Informacja o tym fakcie 

powinna być obowiązkowo przekazana drogą mailową (adres bls@bosir.bialystok.pl) minimum z 5-dniowym 

wyprzedzeniem. Mecz może zostać przełożony jedynie za zgodą drużyny przeciwnej, która ma dwa dni na 

ustosunkowanie się do prośby o zmianę terminu.  

Zmiany godzin meczów w ramach kolejki ligowej możliwe są za zgodą zainteresowanych drużyn, przy zachowaniu 

harmonogramu godzinowego, pod warunkiem powiadomienia organizatora z 5-dniowym wyprzedzeniem. 

 

7) Jeżeli z przyczyn niezależnych od obu stron spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego  

i nieukończone, Komisja Regulaminowa zarządzi powtórzenie całego spotkania w nowym terminie. 

 

8) Drużyna musi oczekiwać na mecz obok kortu. Na drużyny spóźnione czeka się 5 minut. Po tym czasie sędzia 

przyznaje walkower (14:0) na korzyść drużyny czekającej. Jeśli nie stawią się obie drużyny, sędzia ustala wynik jako 

obustronny walkower (0 punktów). 

 

9) Drużyna do meczu może zgłosić maksymalnie 6 zawodników, którzy grają systemem 4 na 4, zgodnie z 

opracowanym protokołem meczowym. Mecz może rozpocząć się  tylko w przypadku obecności przynajmniej  

4 zawodników zespołu. W przeciwnym przypadku orzekany jest walkower na rzecz drużyny przeciwnej. 

 

10) Na ławce rezerwowych podczas meczu mogą przebywać tylko i wyłącznie jej zawodnicy uprawnieni do gry w 

rozgrywkach, a także opiekun zespołu i trener (tylko po złożeniu Kart Uczestnika oraz kwestionariusza sanitarnego). 

 

11) Na 15 minut przed rozpoczęciem meczu, kapitanowie drużyn muszą dostarczyć sędziemu listę zawodników na 

dane spotkanie.  

 

12) Obowiązuje całkowity zakaz udziału w rozgrywkach osób po wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 

Dotyczy on zawodników jak również trenerów i opiekunów przebywających w strefie ławki rezerwowych. 



 

 

13) Mecze rozgrywane są piłeczkami dostarczonymi przez organizatora. 

 

14) Spotkania ligowe mogą odbywać się tylko i wyłącznie na obiekcie wyznaczonym przez organizatora, w obecności 

sędziów i koordynatora rozgrywek. 

 

14) Dopuszcza się do gry rakietki lub osobno - deski i okładziny - bez oznaczenia ITTF, ale z zachowaniem 

wymaganych kolorów okładzin, do rakietki ma być przyklejona obowiązkowo czarna okładzina. Druga natomiast 

może być różnego koloru (jasnego i kontrastowego w stosunku do koloru czarnej okładziny i koloru piłeczki. Nie 

dopuszcza się rakietek z dwoma okładzinami w tym samym kolorze. 

 

15) Egzekutorem przepisów są wyznaczeni na każde spotkanie sędziowie zawodów. Decyzje podejmowane przez 

sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być zmienione, ewentualny dostępny 

zapis audiowizualny stanowi jedynie dodatkowy dowód w sprawach dyscyplinarnych. 

 

16) Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach występują w regulaminowym stroju tj. w sportowych, zmienionych  

w szatni, butach na gumowej podeszwie; spodenki i koszulka w kolorach ciemnych (biały kolor jest wykluczony). 

 

17) Wszystkie zespoły są bezwzględnie zobowiązane do respektowania długości czasu przeznaczonego m.in. na 

rozgrzewkę, przerwy między setami i pojedynkami, przerwy na żądanie itp. 

 

18) Bezpośrednio po zakończeniu meczu kapitanowie drużyn mają prawo do sprawdzenia poprawności i podpisania 

protokołu meczowego. Zmiana danych w późniejszym terminie oraz reklamacje z tym związane będą uwzględniane 

w przypadku braku podpisu Sędziego jedynie po pisemnym lub elektronicznie przesłanym (e-mail) wniosku 

skierowanym do Organizatora Rozgrywek. W przypadku braku podpisu Kapitana jego reklamacja nie będzie 

uwzględniana. 

 

19) Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne i nie mogą być 

zmienione, zapis audiowizualny stanowi jedynie dodatkowy dowód w sprawach dyscyplinarnych. 

Drużyna składająca protest powinna dostarczyć pełen zapis audiowizualny meczu 

(od rozpoczęcia do zakończenia spotkania). 

 

20) Podczas rozgrywek w I i II lidze prowadzone będą klasyfikacje: 

- MVP  

- najlepszy debel 

Pojedynki z meczów zweryfikowanych jako walkowery nie wliczają się do rankingów. 

 

§ 4 Kary i dyskwalifikacje 
 

1) Drużyna przegrywa mecz walkowerem jeżeli : 

- wystawi do gry nieuprawnionego zawodnika (np. brak zgłoszenia, granica wieku), 

- z własnej winy nie stawi się lub spóźni (więcej niż 5 min.) na zawody, 

- stawi się z mniejszą ilością zawodników niż czterech, 

- wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez Organizatora, 

- schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem spotkania (mniej niż 3 zawodników) 

 

Drużyna, która nie stawi się na dwa kolejne spotkania, albo trzy w całym sezonie lub z innych przyczyn jej trzy mecze 

zostaną zweryfikowane jako walkower, zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek bez zwrotu poniesionych 



 

kosztów. Dodatkowo wykluczony zespół traci pierwszeństwo zgłoszenia w kolejnej edycji.  Przepis ten nie ma 

zastosowania w przypadku walkowerów omówionych w § 4 pkt 4. 

 

2) Mecze z drużyną wykluczoną anuluje się jeżeli drużyna nie rozegra połowy meczów w rundzie. Jeżeli drużyna 

rozegra 50% plus jeden mecz w rundzie to mecze weryfikuje się na 14 : 0 dla przeciwnika. 

 

3) Drużyna przegrywająca mecz walkowerem zostanie ukarana karą finansową w wysokości: 

- 100 zł – jeśli drużyna poinformuje pięć dni wcześniej do godz. 15:00, że nie stawi się na mecz  

- 150 zł – jeśli informacja będzie po w/w godzinie oraz w innych przypadkach. 

 

4) Drużyna opóźniająca rozpoczęcie meczu, wznowienie gry po przerwie, może zostać ukarana karą finansową  

w wysokości 50 zł. Kara ta dotyczy również zespołów, które zejdą z kortu przed zakończeniem spotkania. 

 

5) Niesportowe zachowanie zawodnika podczas meczu karane jest: 

a) żółtą kartką 

b) czerwoną kartką 

Decyzje o żółtych i czerwonych kartkach podejmuje sędzia prowadzący dane spotkanie. 

 

6) Zawodnik, który w trakcie rozgrywek otrzyma żółtą kartkę zostanie automatycznie zawieszony na jeden mecz 

ligowy.  

 

7) Zawodnik, który w czasie trwania spotkania zostanie ukarany przez sędziego czerwoną kartką lub popełni jedno 

z opisanych poniżej wykroczeń bezpośrednio po zakończeniu meczu, zostaje automatycznie objęty karą 

dyskwalifikacji stosowną do natury czynu tj.: 

a) za naruszenie nietykalności cielesnej (kopnięcie, uderzenie ręką, głową, odepchnięcie z nadmierną) osób 

biorących udział w grze lub poza grą lub innych osób w czasie lub poza grą  

– kara  dyskwalifikacji  w  wymiarze 5 meczów, ponowne  popełnienie  tego  przewinienia  skutkować  będzie  karą  

dyskwalifikacji  na 7 kolejnych meczów; 

b) za naruszenie nietykalności cielesnej (kopnięcie, uderzenie ręką, głową, odepchnięcie z nadmierną siłą) sędziego 

oraz osób funkcyjnych – kara dyskwalifikacji w wymiarze 15 meczów swojej drużyny, czemu towarzyszy kara dla 

drużyny w postaci walkowera (walkower nie dotyczy sytuacji po zakończeniu spotkania), ponowne popełnienie tego 

przewinienia skutkować będzie karą dyskwalifikacji na 1 rok kalendarzowy; 

c) za udział zawodnika w bójce w czasie gry lub poza grą, z osobami biorącymi udział w grze lub  

z innymi osobami – kara dyskwalifikacji w wymiarze 10 spotkań karencji, ponowne popełnienie tego przewinienia 

skutkować będzie karą dyskwalifikacji na 15 kolejnych meczów; 

d) za wysoce niesportowe zachowanie np. oplucie, odepchnięcie, rzucenie piłeczką lub innym przedmiotem – kara 

dyskwalifikacji w wymiarze 3 meczów karencji, ponowne popełnienie tego przewinienia skutkować będzie karą  

dyskwalifikacji na 5 kolejnych meczów; 

e) za używanie ordynarnego, obraźliwego języka, wulgarnych i lżących słów (bez stopniowania obelg na lżejsze czy 

cięższe), pogróżek, ostentacyjnych gestów, gwałtowne protesty i agresywne zachowywanie się itp. przed, w czasie 

i po spotkaniu wobec osób biorących udział w grze lub poza grą lub innych osób, sędziego oraz osób funkcyjnych, 

kibiców, osób towarzyszących: 

• dla zawodników zgłoszonych na dany mecz – kara dyskwalifikacji w wymiarze 3 meczów karencji, ponowne 

popełnienie tego przewinienia skutkować będzie karą dyskwalifikacji na 5 kolejnych meczów 

• dla zawodników zidentyfikowanych jako gracze zespołu (nie koniecznie podczas meczu tego zespołu), ale  nie 

zgłoszonych do meczu – kara dyskwalifikacji na 3 mecze, ponowne popełnienie tego przewinienia skutkować 

będzie karą dyskwalifikacji na 5 kolejnych meczów 



 

• w przypadku naruszenia powyższego punktu przez osoby zidentyfikowane jako towarzyszące danej drużynie i 

nie będące w składzie żadnego zespołu uczestniczącego w rozgrywkach  

– upomnienie dla danej drużyny, ponowne popełnienie tego przewinienia przez którąkolwiek  

z osób towarzyszących będzie skutkowało kolejnym upomnieniem, popełnienie tego przewinienia po raz trzeci 

skutkowało będzie walkowerem drużyny, której osoba towarzysząca została zidentyfikowana. 

Nałożenie kary możliwe jest również, gdy sędzia nie widział wykroczenia zawodnika lub zawodników, osób 

towarzyszących, kibiców oraz innych osób związanych z drużyną. W takiej sytuacji podstawą do orzeczenia, 

nałożenia  kary  jest: 

- opis  w  sprawozdaniu  sędziowskim  koordynatora  BLS,  osoby  funkcyjnej z ramienia Organizatora rozgrywek lub 

członka Komisji Regulaminowej  obecnych  na hali podczas  feralnego  zdarzenia lub zapis video (jeżeli takowy był 

rejestrowany). 

 

8) Kary, o których mowa są niezależne od innych ewentualnych kar, jakie może nałożyć Komisja Regulaminowa, 

która rozpatrywać będzie wszystkie sprawy związane z wykroczeniami, zarówno na korcie, jak i poza nim. 

 

9) Wszelkie ewentualne kary finansowe nałożone przez Organizatora muszą być opłacone przed następnym 

meczem ukaranej drużyny. Zawodnik, na którego koncie znajdują się nieopłacone kary zostaje zawieszony, aż do 

momentu ich uregulowania. 

 

10) W przypadku zaległości w płatnościach powstałych w wyniku kar zespołowych, zobowiązania finansowe 

rozwiązanego lub wykluczonego zespołu dzieli się solidarnie pomiędzy zawodników figurujących na liście 

zgłoszeniowej tego zespołu w dniu wykluczenia. 

 

§ 5 Komisja Regulaminowa 
 

1) W skład Komisji Regulaminowej wchodzi: trzech przedstawicieli Organizatora, dwóch przedstawicieli drużyn 

wyłonionych podczas odprawy. Skład komisji powoływany jest na jedną edycję rozgrywek. 

 

2) Protesty do Komisji Regulaminowej można składać na piśmie w biurze Organizatora w terminie trzech dni od dnia 

rozegrania meczu, wraz z kaucją w wysokości 50 zł. W innym przypadku protesty nie będą rozpatrywane. W sytuacji 

uzasadnionego protestu w/w kwota będzie zwracana. 

 

3) Postanowienia Komisji Regulaminowej są ostateczne i nie przysługuje możliwość odwołania się od jej decyzji. 

 

4) Sprawy nieujęte w regulaminie regulują aktualne przepisy i regulamin PZTS. 

 

5) Kwestie sporne w sprawach organizacyjnych rozstrzyga ostatecznie Organizator rozgrywek. 

 


