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Rozdział 1
Przepisy prawne
1.1

Zastosowanie

1.1.1

Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016
określa zasady organizacji i sprawowania nadzoru nad rozgrywkami
indywidualnymi i drużynowymi prowadzonymi na terenie Polski w okresie od 1
sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2016 roku.

1.2

Podstawa prawna

1.2.1

Polski Związek Tenisa Stołowego w ramach współzawodnictwa sportowego
organizuje, współorganizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi i
drużynowymi w oparciu o następujące przepisy:

1.2.1.1

ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127, poz. 857, ost. zm.
Dz. U. z 2012 poz. 490),
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20,
poz. 104, ost. zm. Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
(Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 500),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2011 Nr
111, poz. 653 z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie
zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania
orzeczenia lekarskiego (Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 502).
Karta Olimpijska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z dnia 8 lipca 2011 roku
(www.olimpijski.pl),
Konwencja Antydopingowa, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r.
(Dz.U. 2001 Nr 15, poz. 149),
Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzona w Paryżu
dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. 2007 nr 142 poz. 999 ),
Światowy Kodeks Antydopingowy Światowej Federacji Antydopingowej (World AntiDoping Organization - WADA) z dnia 1 stycznia 2015 roku (www.antydoping.pl),
Polskie Przepisy Antydopingowe z dnia 23 października 2014 roku
(www.antydoping.pl),
przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (The International Table
Tennis Federation - ITTF) również w zakresie sportu niepełnosprawnych (ITTF Para
Table Tennis) (www.ittf.com),
przepisy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (The European Table Tennis Union ETTU) (www.ettu.org),
Zasady Ogólne Systemu Sportu Młodzieżowego opracowane na zlecenie Ministra
Sportu i Turystyki (www.sportmlodziezowy.pl),
Statut Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 24 listopada 2012 roku,
Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016,
Regulamin techniczno-organizacyjny Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Spółka z
o.o. z dnia 5 sierpnia 2014 roku.

1.2.1.2
1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
1.2.1.10
1.2.1.11

1.2.1.12
1.2.1.13
1.2.1.14
1.2.1.15
1.2.1.16
1.2.1.17

1.2.2

Wszystkie regulaminy i przepisy wojewódzkich związków sportowych w zakresie
dotyczącym rozgrywek wymienionych w pkt 2.3.1, powinny być zgodne z
Regulaminem Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne
2.1

Kategorie wiekowe

2.1.1

Rozgrywki indywidualne i drużynowe w ramach współzawodnictwa sportowego są
prowadzone w podziale na płeć w następujących kategoriach wiekowych (nie
dotyczy współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych):

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.1.14

skrzat w wieku do 9 lat, urodzeni w 2007 roku i młodsi,
żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2005-2006,
młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2003-2004,
kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2001-2002,
junior w wieku 16-18 lat, urodzeni w latach 1998-2000,
młodzieżowiec w wieku 19-21, lat urodzeni w latach 1995-1997,
senior w wieku powyżej 19 lat, urodzeni w 1997 roku i starsi,
weteran w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1967-1976,
weteran w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1957-1966,
weteran w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1952-1956,
weteran w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1947-1951,
weteran w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1942-1946,
weteran w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1937-1941,
weteran w wieku powyżej 80 lat, urodzeni w latach 1936 i starsi.

2.1.2

W Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów mogą uczestniczyć
zawodniczki i zawodnicy ze wszystkich kategorii wiekowych. W Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski, Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski
Juniorek i Juniorów oraz Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski
Kadetek i Kadetów mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki i zawodnicy z
kategorii wiekowej, w której ze względu na rok urodzenia powinni startować w
danym sezonie. W Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodziczek
i Młodzików mogą dodatkowo uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy z kategorii
wiekowej żak i skrzat. W Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaczek i Żaków
mogą dodatkowo uczestniczyć zawodniczki i zawodnicy z kategorii wiekowej
skrzat.

2.1.3

W uzasadnionych przypadkach Polski Związek Tenisa Stołowego, na wniosek klubu
sportowego zaopiniowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub w przypadku jego braku lekarza posiadającego certyfikat Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sportowej, może wydać decyzję o przeniesieniu
zawodniczki lub zawodnika do wyższej kategorii wiekowej bez prawa powrotu do
swojej kategorii wiekowej w sezonie 2016/2017.

2.1.4

Przeniesienie zawodniczki lub zawodnika do wyższej kategorii wiekowej może
dotyczyć wyłącznie reprezentantki lub reprezentanta Polski powołanych na zawody
międzynarodowe w wyższej kategorii wiekowej. Decyzję o przeniesieniu
zawodniczki lub zawodnika do wyższej kategorii wiekowej Polski Związek Tenisa
Stołowego przekazuje na piśmie do Komisji Sportu Polskiej Federacji Sportu
Młodzieżowego, dołączając ją do oficjalnych wyników zawodów. W przypadku
młodzika decyzję podejmuje Polski Związek Tenisa Stołowego po zasięgnięciu opinii
Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej.
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2.1.5

W uzasadnionych względami szkoleniowymi przypadkach, wojewódzki związek
tenisa stołowego, na wniosek klubu sportowego może wydać decyzję o wyrażeniu
zgody na udział kobiety w rozgrywkach drużynowych mężczyzn.

2.1.6

W uzasadnionych względami szkoleniowymi przypadkach, zarząd wojewódzkiego
związku tenisa stołowego, na wniosek Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży
zaopiniowany pozytywnie przez Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, wydaje decyzję o uzupełnieniu składu drużyn w odpowiedniej pod
względem poziomu sportowego klasie rozgrywkowej (w 3. lidze lub niższych
klasach rozgrywkowych) o drużynę składającą się wyłącznie z zawodniczek i
zawodników Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży.

2.1.7

Od sezonu 2016/2017 w uzasadnionych względami szkoleniowymi przypadkach,
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego, na wniosek Ośrodka Szkolenia
Sportowego Młodzieży zaopiniowany pozytywnie przez Wydział Szkolenia
Polskiego Związku Tenisa Stołowego i Wydział Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego, wydaje decyzję o uzupełnieniu składu drużyn w 1. lidze o
drużynę składającą się wyłącznie z zawodniczek i zawodników Ośrodka Szkolenia
Sportowego Młodzieży.

2.2

Strefy i grupy terytorialne

2.2.1

Rozgrywki drużynowe w ramach współzawodnictwa sportowego są prowadzone w
następujących strefach i grupach terytorialnych:

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.2.1.10
2.2.1.11
2.2.1.12

strefa I:
grupa I: województwo wielkopolskie i województwo zachodniopomorskie
grupa II: województwo kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie
strefa II:
grupa III: województwo lubelskie i województwo podlaskie
grupa IV: województwo mazowieckie i województwo warmińsko-mazurskie
strefa III:
grupa V: województwo łódzkie i województwo świętokrzyskie
grupa VI: województwo małopolskie i województwo podkarpackie
strefa IV:
grupa VII: województwo opolskie i województwo śląskie
grupa VIII: województwo lubuskie i województwo dolnośląskie

2.3

Zawody sportowe

2.3.1

Polski Związek Tenisa Stołowego organizuje, współorganizuje oraz sprawuje
nadzór nad następującymi zawodami sportowymi umieszczonymi w Kalendarzu
zawodów sportowych PZTS i rozgrywanymi piłeczkami plastikowymi:

2.3.1.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2
2.3.1.1.3
2.3.1.1.4
2.3.1.1.5
2.3.1.1.6
2.3.1.1.7
2.3.1.1.8
2.3.1.1.9

Mistrzostwa Polski:
Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów - Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów
Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych
Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych

2.3.1.2

turnieje ogólnopolskie:
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2.3.1.2.1
2.3.1.2.2
2.3.1.2.3
2.3.1.2.4
2.3.1.2.5
2.3.1.2.6
2.3.1.2.7
2.3.1.2.8
2.3.1.2.9

3 turnieje Grand Prix Polski Żaczek i Żaków
turniej finałowy Mini Olympic Games
turniej finałowy Drużynowego Turnieju Uczniowskiego
3 turnieje Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików
3 turnieje Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów
3 turnieje Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów
3 turnieje Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów
9 turniejów Grand Prix Polski Weteranów
3 turnieje Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych

2.3.1.3
2.3.1.3.1
2.3.1.3.2
2.3.1.3.3
2.3.1.3.4
2.3.1.3.5
2.3.1.3.6
2.3.1.3.7
2.3.1.3.8
2.3.1.3.9
2.3.1.3.10

rozgrywki ligowe:
ekstraklasa kobiet
Superliga mężczyzn
1. liga kobiet (grupa północna i południowa)
1. liga mężczyzn (grupa północna i południowa)
mecze barażowe o awans do ekstraklasy kobiet
mecze barażowe o awans do Superligi mężczyzn
mecze barażowe o utrzymanie się w 1. lidze kobiet
mecze barażowe o utrzymanie się w 1. lidze mężczyzn
mecze barażowe o awans do 1. ligi kobiet
mecze barażowe o awans do 1. ligi mężczyzn

2.3.1.4
2.3.1.4.1
2.3.1.4.2
2.3.1.4.3
2.3.1.4.4
2.3.1.4.5

Drużynowy Puchar Polski:
turniej finałowy Drużynowego Pucharu Polski kobiet
turniej finałowy Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn
4 turnieje półfinałowe Drużynowego Pucharu Polski kobiet
4 turnieje półfinałowe Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn
Drużynowy Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych

2.3.2

Polski Związek Tenisa Stołowego sprawuje wyłącznie nadzór nad następującymi
zawodami sportowymi umieszczonymi w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS:
eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski
eliminacje wojewódzkie do turniejów Grand Prix Polski
eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski kobiet
eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn
II liga kobiet
II liga mężczyzn

2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.6
2.3.2.7
2.3.2.7.1
2.3.2.7.2

2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4

Nadzór Polskiego Związku Tenisa Stołowego nad zawodami sportowymi obejmuje:
– badanie zgodności terminów rozgrywania eliminacji wojewódzkich z terminami
zawodów sportowych umieszczonych w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS,
- weryfikację wyników eliminacji wojewódzkich pod kątem: uprawnień
zawodniczek i zawodników do startu, zgodności rozstawienia na listach startowych
z Ogólnopolskimi Rankingami oraz liczby punktów przyznanych zawodniczkom i
zawodnikom.
Polski Związek Tenisa Stołowego wspiera organizację następujących zawodów
sportowych umieszczonych w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS:
turniej finałowy Akademickich Mistrzostw Polski
4 turnieje półfinałowe Akademickich Mistrzostw Polski
Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe
Ogólnopolska Licealiada dziewcząt i chłopców
6

2.3.3.5

Ogólnopolska Gimnazjada dziewcząt i chłopców.

Rozdział 3
System licencyjny
3.1

Warunkiem uczestnictwa klubu sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby
prawnej, a także zawodnika, trenera, instruktora oraz sędziego we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa
Stołowego i wojewódzkie związki tenisa stołowego jest spełnienie wymogów
wynikających z przepisów wymienionych w pkt 1.2 Regulaminu Rozgrywek, a w
szczególności posiadanie licencji okresowej na sezon 2015/2016 nadanej przez
Polski Związek Tenisa Stołowego (w przypadku zawodniczek i zawodników
niepełnosprawnych, dla których sezon trwa od 1 stycznia do 31 grudnia - licencji
okresowej na rok 2015, a od 1 stycznia 2016 roku - na rok 2016).

3.2

Zasady nadawania licencji okresowej

3.2.1

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje licencje okresowe na podstawie wniosku o
nadanie licencji okresowych przesłanego przez wnioskodawcę za pomocą poczty
elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz do wiadomości właściwego wojewódzkiego
związku tenisa stołowego.

3.2.2

Decyzję o nadaniu licencji okresowej, o odmowie nadania licencji okresowej lub o
wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku podejmuje Polski Związek
Tenisa Stołowego, przesyłając ją do wiadomości wnioskodawcy za pomocą poczty
elektronicznej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3.2.3

W przypadku nadania licencji okresowych Polski Związek Tenisa Stołowego
wystawia fakturę, której wersja elektroniczna jest przesyłana za pomocą poczty
elektronicznej na adres e-mailowy wnioskodawcy. Na życzenie wnioskodawcy
oryginał faktury jest przesyłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany
przez wnioskodawcę.

3.2.4

Wpłat należy dokonywać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

3.2.5

Na prośbę wnioskodawcy Polski Związek Tenisa Stołowego wraz z decyzją o
nadaniu licencji okresowej wydaje:

3.2 .5.1

w przypadku nadania licencji okresowej klubowej - certyfikat nadania licencji
okresowej klubowej,

3.2 .5.2

w przypadku nadania licencji okresowej zawodnika, trenera lub sędziego - kartę
plastikową będącą potwierdzeniem nadania licencji okresowej zawodnika, trenera
lub sędziego.

3.2 .6

Polski Związek Tenisa Stołowego na stronie internetowej www.pzts.pl publikuje na
bieżąco aktualne zestawienia nadanych licencji okresowych.

3.2 .7

Polski Związek Tenisa Stołowego przekazuje na konto wojewódzkich związków
tenisa stołowego następujące kwoty z tytułu opłat wniesionych za nadanie licencji
okresowych:

3.2 .7.1

- 50% kwoty środków finansowych pozyskanych z tytułu nadanych licencji
okresowych klubowych,

3.2 .7.2

- 60% kwoty środków finansowych pozyskanych z tytułu nadanych licencji
okresowych zawodnika (ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn, 1. ligi kobiet i
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mężczyzn, seniorek i seniorów, zawodników ur. w 1998 i młodszych oraz
niestowarzyszonych) pomniejszonych o koszt obowiązkowego ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków w tenisie stołowym w wysokości 5 zł za
każdą nadaną licencję okresową.
3.2 .7.3

Rozliczenia z tytułu opłat wniesionych za nadanie licencji okresowych pomiędzy
Polskim Związkiem Tenisa Stołowego a wojewódzkimi związkami tenisa stołowego
będą dokonywane w okresach kwartalnych na podstawie dokumentów księgowych
wystawianych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego.

3.2 .7.4

Z chwilą nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej
zawodnika na sezon 2015/2016, zawodniczka lub zawodnik jest objęty
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w tenisie stołowym.

3.2 .7.5

Złożenie wniosku o anulowanie nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego
licencji okresowej na sezon 2015/2016 jest możliwe w dowolnym terminie,
jednakże nie zwalnia wnioskodawcy od zapłaty faktury VAT wystawionej przez
Polski Związek Tenisa Stołowego w pełnej wysokości.

3.3

Licencja okresowa klubowa

3.3.1

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje klubowi sportowemu, stowarzyszeniu
lub innej osobie prawnej będącym członkami właściwego (ze względu na adres
siedziby) wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego licencję okresową klubową
(w roku 2015 dotyczy również klubów prowadzących zajęcia dla osób
niepełnosprawnych) po spełnieniu następujących warunków:

3.3.1.1

- przesłanie przez klub sportowy za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl
wniosku o nadanie licencji okresowej klubowej (opłata 150 zł) w następujących
terminach:

3.3.1.1.1

- do 15 lipca 2015 roku - kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach
drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn,

3.3.1.1.2

- do 31 lipca 2015 roku - kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach
drużynowych 1 ligi kobiet i mężczyzn,

3.3.1.1.3

- do 10 września 2015 roku - kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach
drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn oraz w niższych klasach rozgrywkowych,

3.3.1.1.4

- w dowolnym terminie - kluby sportowe nie uczestniczące w rozgrywkach
drużynowych oraz kluby sportowe ubiegające się o nadanie licencji okresowej
klubowej po raz pierwszy, które do wniosku o nadanie licencji powinny dołączyć
odpis statutu lub umowy spółki oraz wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej klubu
sportowego,

3.3.1.2

- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku
do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,

3.3.1.3

- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku
do wojewódzkich związków tenisa stołowego.

3.3.1.4

W przypadku klubów, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach drużynowych
Superligi mężczyzn muszą zostać spełnione do dnia 15 lipca 2015 roku
następujące warunki dodatkowe:

3.3.1.4.1

- posiadanie przez klub sportowy certyfikatu dopuszczającego halę do rozgrywek
Superligi mężczyzn wydanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego na podstawie
weryfikacji obiektu przez komisję złożoną z przedstawicieli: Wydziału Rozgrywek
PZTS, Kolegium Sędziów PZTS i Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o.,

3.3.1.4.2

- przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o braku przeterminowanych
zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku do Europejskiej Unii Tenisa
Stołowego (ETTU),
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3.3.1.4.3

- przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o braku przeterminowanych
zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku do Polskiej Superligi Tenisa
Stołowego Sp. z o.o.,

3.3.1.4.4

- przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o posiadaniu dokumentów
finansowych potwierdzających planowane przychody klubu sportowego (ze
szczególnym uwzględnieniem umów sponsorskich, uchwał właściwych jednostek
samorządu terytorialnego dotyczących finansowania klubu sportowego lub umów
podpisanych w tym zakresie) na kwotę co najmniej 175.000 zł,

3.3.1.4.5

- przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o braku przeterminowanych
zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku do trenerów i zawodników
drużyny Superligi mężczyzn posiadających licencję okresową danego klubu
sportowego w ostatnich 3 sezonach lub przedstawienie kopii ugody dotyczącej
spłaty przeterminowanych zobowiązań finansowych.

3.3.1.4.6

- w przypadku niemożności zawarcia ugody dotyczącej spłaty przeterminowanych
zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku do trenerów i zawodników
drużyny Superligi mężczyzn, spłata powyższych zobowiązań finansowych musi
nastąpić do dnia 31 lipca 2016 roku (chyba że trwa postępowanie na drodze
sądowej z powództwa zawodnika) pod rygorem nieotrzymania licencji
uprawniającej do gry w rozgrywkach drużynowych Superligi mężczyzn w sezonie
2016/2017.

3.3.2

Uprawnienia wynikające z nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji
okresowej klubowej mogą być przekazane w trakcie sezonu na inny podmiot po
uzyskaniu zgody Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a w przypadku drużyny
Superligi mężczyzn dodatkowo po uzyskaniu zgody Polskiej Superligi Tenisa
Stołowego Sp. z o.o.

3.4

Licencja okresowa trenera

3.4.1

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa
Stołowego mogą prowadzić osoby posiadające tytuł zawodowy trenera lub
instruktora.

3.4.2

Warunkiem prowadzenia przez trenera lub instruktora drużyny klubu sportowego
uczestniczącej w rozgrywkach ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi
kobiet i mężczyzn jest posiadanie licencji okresowej trenera.

3.4.3

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje trenerowi lub instruktorowi licencję
okresową trenera po spełnieniu następujących warunków:

3.4.3.1

przesłanie przez klub sportowy, trenera lub instruktora za pomocą poczty
elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o nadanie licencji okresowej trenera (opłata
40 zł) w następujących terminach:

3.4.3.1.1

do 15 sierpnia 2015 roku - trenerzy lub instruktorzy klubów sportowych
uczestniczących w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi
mężczyzn,

3.4.3.1.2

do 31 sierpnia 2015 roku - trenerzy lub instruktorzy klubów sportowych
uczestniczących w rozgrywkach drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn,
w dowolnym terminie - nieobowiązkowo trenerzy lub instruktorzy pozostałych
klubów sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym,

3.4.3.1.3
3.4.3.2
3.4.3.3
3.5

brak przeterminowanych zobowiązań finansowych trenera lub instruktora w
stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
brak przeterminowanych zobowiązań finansowych trenera lub instruktora w
stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.
Licencja okresowa zawodnika
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3.5.1

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi licencję
okresową zawodnika określającą przynależność klubową po spełnieniu
następujących warunków:

3.5.1.1

- przesłanie przez klub sportowy za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl
wniosku o nadanie licencji okresowej zawodnika w następujących terminach:
- do 15 lipca 2015 roku - zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach drużynowych
ekstraklasy kobiet - licencja E (opłata 60 zł),
- do 15 lipca 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach
drużynowych Superligi mężczyzn - licencja SUP (opłata 100 zł),
- do 31 lipca 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach
drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn - licencja L (opłata 50 zł),
- do 10 września 2015 roku – zawodniczki seniorki i zawodnicy seniorzy
uczestniczący w rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn - licencja S
(opłata 40 zł)
- do 10 września 2015 roku – zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 1998 i młodsi
uczestniczący w rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn - licencja M
(opłata 25 zł),
- do 10 września 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy zmieniający przynależność
klubową, którzy w sezonach: 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015 posiadali
licencję okresową zawodnika – licencja S lub M,
– do 31 grudnia 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w
organizowanych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego rozgrywkach
drużynowych 3 ligi i w niższych klasach rozgrywkowych, którzy: ubiegają się o
nadanie licencji okresowej zawodnika po raz pierwszy, nie zmieniający
przynależności klubowej lub po raz ostatni posiadający nadaną licencję okresową
zawodnika w sezonie 2011/2012 lub sezonach wcześniejszych – licencja S lub M, z
zastrzeżeniem, że regulaminy rozgrywek wojewódzkich związków tenisa stołowego
mogą określać termin wcześniejszy.
- w dowolnym terminie - zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo
polskie uczestniczący w zagranicznych rozgrywkach ligowych, uczestniczący w
rozgrywkach indywidualnych w Polsce w barwach swojego dotychczasowego klubu
sportowego w Polsce – licencja S lub M,
- w dowolnym terminie - zawodniczki i zawodnicy nie uczestniczący w
rozgrywkach drużynowych, którzy: ubiegają się o nadanie licencji okresowej
zawodnika po raz pierwszy, nie zmieniający przynależności klubowej lub po raz
ostatni posiadający nadaną licencję okresową zawodnika w sezonie 2011/2012 lub
sezonach poprzednich – licencja S lub M,

3.5.1.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.3
3.5.1.1.4

3.5.1.1.5

3.5.1.1.6

3.5.1.1.7

3.5.1.1.8

3.5.1.1.9

3.5.1.2

3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.2

- posiadanie przez klub sportowy, w którym występuje dana zawodniczka lub
zawodnik licencji okresowej klubowej na sezon 2015/2016 nadanej przez Polski
Związek Tenisa Stołowego (nie dotyczy zawodniczek i zawodników ubiegających się
o licencję okresową zawodnika niestowarzyszonego),
- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika w
stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika w
stosunku do właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego.
Licencja okresowa zawodnika nadana przez Polski Związek Tenisa Stołowego od 1
stycznia 2016 roku uprawnia do udziału we współzawodnictwie sportowym w
sezonie 2015/2016 wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych.

3.6

Licencja okresowa zawodnika niestowarzyszonego

3.6.1

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi nie
posiadającemu przynależności klubowej, licencję okresową zawodnika
niestowarzyszonego uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie
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3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3
3.6.1.4
3.6.2

sportowym wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych organizowanych przez Polski
Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa stołowego po spełnieniu
następujących warunków:
- przesłanie w dowolnym terminie przez zawodniczkę lub zawodnika
niestowarzyszonego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o
nadanie licencji okresowej zawodnika niestowarzyszonego – licencja NIESTO
(opłata 100 zł),
- przesłanie wraz z wnioskiem oświadczenia zawodniczki lub zawodnika
niestowarzyszonego o miejscu stałego zamieszkania w Polsce w celu
przyporządkowania licencji okresowej zawodnika niestowarzyszonego do
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, w obszarze którego działania
jest stałe miejsce zamieszkania zawodniczki lub zawodnika,
- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika
niestowarzyszonego w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika
niestowarzyszonego w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.
Nadanie zawodniczce lub zawodnikowi (do kategorii wiekowej młodzieżowca
włącznie) licencji okresowej zawodnika niestowarzyszonego w sezonie 2015/2016
nie zwalnia (w przypadku zmiany po raz pierwszy przynależności klubowej w
przyszłych sezonach) z należnego ekwiwalentu za wyszkolenie dla macierzystego
klubu zawodniczki lub zawodnika, zgodnie z Tabelą opłat transferowych.

3.7

Licencja okresowa zawodnika weterana

3.7 .1

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi
(urodzonemu w roku 1976 i starszemu) licencję okresową zawodnika weterana
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wyłącznie w
zawodach weteranów organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego po
spełnieniu następujących warunków:

3.7.1.1

- przesłanie w dowolnym terminie przez klub sportowy, zawodniczkę lub
zawodnika weterana za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o
nadanie licencji okresowej zawodnika weterana (opłata 50 zł),

3.7.1.2

- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika
weterana w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,

3.7.1.3

- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika
weterana w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.

3.8

Licencja okresowa zawodnika niepełnosprawnego

3.8.1.

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi licencję
okresową zawodnika niepełnosprawnego na rok 2015, a od 1 stycznia 2016 roku na
rok 2016 uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
wyłącznie w zawodach osób niepełnosprawnych organizowanych przez Polski
Związek Tenisa Stołowego po spełnieniu następujących warunków:

3.8.1.1.

- przesłanie w dowolnym terminie przez klub sportowy, zawodniczkę lub
zawodnika niepełnosprawnego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl
wniosku o nadanie licencji okresowej zawodnika niepełnosprawnego wraz z
dokumentem potwierdzającym przynależność do jednej z 11 klas
niepełnosprawności (opłata 40 zł),

3.8.1.2.

- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika
niepełnosprawnego w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
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3.8.1.3.

- brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika
niepełnosprawnego w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.

3.9

Licencja okresowa sędziego

3.9.1

Sędzią w tenisie stołowym może być osoba, która ukończyła kurs sędziowski z
wynikiem pozytywnym oraz posiada uprawnienia nadane przez Polski Związek
Tenisa Stołowego.
Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje sędziemu klasy międzynarodowej,
państwowej, związkowej i okręgowej licencję okresową sędziego uprawniającą
m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski
Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy
kobiet, Wschodzący Białystok Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn po
spełnieniu następujących warunków:
- przesłanie do Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pomocą poczty
elektronicznej w terminie do 31 sierpnia 2015 roku wniosku o nadanie licencji
okresowej sędziego (opłata 50 zł),

3.9.2

3.9.2.1

3.9.2.2

– wpłat należy dokonywać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na
wydzielone konto Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 3008 2576

3.9.2.3

- zdanie egzaminu sędziowskiego.

3.9.3

Wojewódzki związek tenisa stołowego nadaje sędziom, którzy nie spełnią
warunków określonych w pkt 3.9.2, licencję okresową sędziego uprawniającą do
prowadzenia zawodów organizowanych przez wojewódzkie związki tenisa
stołowego, a także meczów 2. ligi kobiet i mężczyzn oraz meczów w niższych
klasach rozgrywkowych po spełnieniu następującego warunku:
- przesłanie przez sędziego do właściwego wojewódzkiego związku tenisa
stołowego za pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie wniosku o
nadanie licencji okresowej sędziego (opłata w wysokości ustalonej przez
wojewódzki związek tenisa stołowego).

3.9.3.1

3.10

Odebranie nadanej licencji okresowej klubowej

3.11.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu klubowi
sportowemu, stowarzyszeniu lub innej osobie prawnej licencji okresowej klubowej
w przypadku:
- zrzeczenia się przez klub sportowy nadanej licencji okresowej klubowej,
- likwidacji klubu sportowego, ogłoszeniu upadłości przez klub sportowy lub
likwidacji sekcji tenisa stołowego klubu sportowego.

3.11.1.1
3.11.1.2
3.11.2
3.11.2.1

3.11.2.2
3.11.2.3
3.12

Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąć decyzję o odebraniu klubowi
sportowemu licencji okresowej klubowej w przypadku:
- nieprzestrzegania przez klub sportowy przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1
niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon
2015/2016,
- posiadania przez klub sportowy przeterminowanych zobowiązań finansowych w
stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
- posiadania przez klub sportowy przeterminowanych zobowiązań finansowych w
stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.
Odebranie nadanej licencji okresowej trenera
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3.12.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu trenerowi lub
instruktorowi nadanej licencji okresowej trenera w przypadku zrzeczenia się przez
trenera lub instruktora nadanej licencji okresowej trenera.

3.12.2

Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąć decyzję o odebraniu trenerowi lub
instruktorowi nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku:
- nieprzestrzegania przez trenera lub instruktora przepisów, o których mowa w pkt
1.2.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
sezon 2015/2016,
- posiadania przez trenera lub instruktora przeterminowanych zobowiązań
finansowych w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
- posiadania przez trenera lub instruktora przeterminowanych zobowiązań
finansowych w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.

3.12.2.1

3.12.2.2
3.12.2.3
3.13

Odebranie nadanej licencji okresowej zawodnika

3.13.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu zawodniczce lub
zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku:
- zrzeczenia się przez zawodniczkę lub zawodnika nadanej licencji okresowej
zawodnika,
- likwidacji klubu sportowego lub ogłoszeniu upadłości przez klub sportowy
zawodniczki lub zawodnika,
- wniosku klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika o odebraniu zawodniczce
lub zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika,
- pozytywnej decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w
sprawie wniosku dotychczasowego klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika o
odebraniu zawodniczce lub zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika w
nowym klubie w związku z zastrzeżeniami dotyczącymi oświadczenia złożonego
przez zawodniczkę lub zawodnika w trakcie procedury zmiany przynależności
klubowej.

3.13.1.1
3.13.1.2
3.13.1.3
3.13.1.4

3.13.2
3.13.2.1

3.13.2.2
3.13.2.3

Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąć decyzję o odebraniu zawodniczce
lub zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku:
- nieprzestrzegania przez zawodniczkę lub zawodnika przepisów, o których mowa w
pkt 1.2.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
sezon 2015/2016,
- posiadania przez zawodniczkę lub zawodnika przeterminowanych zobowiązań
finansowych w stosunku do Polskiego Związku Tenisa,
- posiadania przez zawodniczkę lub zawodnika przeterminowanych zobowiązań
finansowych w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego.

3.14

Odebranie nadanej licencji okresowej sędziego

3.14.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu nadanej licencji
okresowej sędziego w przypadku zrzeczenia się przez sędziego nadanej licencji
okresowej sędziego.

3.14.2

Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąć na wniosek Kolegium Sędziów PZTS
decyzję o odebraniu nadanej licencji okresowej sędziego w przypadku
nieprzestrzegania przez sędziego przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1
niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon
2015/2016.

3.15

Zmiana nadanej licencji okresowej zawodnika

3.15.1

Polski Związek Tenisa Stołowego w terminie do 10 września 2015 roku może
podjąć decyzję o zmianie nadanej zawodniczce lub zawodnikowi licencji okresowej
zawodnika po spełnieniu następujących warunków:
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3.15.1.1

3.15.1.2

3.15.1.3

- złożenia przez zawodniczkę lub zawodnika wniosku o zmianę nadanej licencji
okresowej zawodnika, zaopiniowanego pozytywnie przez dotychczasowy klub
sportowy,
- spełnienia przez zawodniczkę lub zawodnika wszystkich warunków wynikających
z procedury zmiany przynależności klubowej, o których mowa w niniejszym
Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016,
- pozytywnej decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w
sprawie wniosku nowego klubu sportowego o zmianę przynależności klubowej
zawodniczki lub zawodnika.

3.16

Ponowne nadanie licencji okresowej

3.16.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o ponownym nadaniu licencji
okresowej klubowi sportowemu, stowarzyszeniu lub innej osobie prawnej, a także
zawodnikowi, trenerowi, instruktorowi lub sędziemu, któremu została odebrana
licencja okresowa, w terminie 14 dni od daty ustania przesłanek będących
powodem odebrania licencji okresowej.

Rozdział 4
Sprawy zagraniczne
4.1

Zawodniczką lub zawodnikiem zagranicznym
obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka.

4.2

Zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo państwa będącego członkiem
Unii Europejskiej traktowany jest w zakresie podejmowania zatrudnienia jak
zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka.

4.3

Zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo państwa niebędącego
członkiem Unii Europejskiej musi spełniać warunki określone dla obcokrajowców
podejmujących pracę na terenie Polski.
Zawodniczka lub zawodnik zagraniczny może uczestniczyć we współzawodnictwie
sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub
wojewódzkie związki tenisa stołowego wyłącznie w rozgrywkach drużynowych, z
wyjątkiem turniejów Grand Prix Polski Weteranów, w których mogą brać udział
zawodniczki lub zawodnicy zagraniczni urodzeni w 1976 roku i starsi.

4.4

jest

osoba

nieposiadająca

4.5

Zawodniczka lub zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych
ekstraklasy kobiet, 1. ligi kobiet i mężczyzn oraz w niższych klasach rozgrywkowych
organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub wojewódzkie związki
tenisa stołowego pod warunkiem, że ostatni mecz w zagranicznych rozgrywkach
ligowych rozegrał przed terminem 1. kolejki klasy rozgrywkowej, w której ma
występować w Polsce

4.6

Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach drużynowych Superligi mężczyzn może
również uczestniczyć w zagranicznych rozgrywkach ligowych organizowanych
przez narodowe federacje niebędące członkami Europejskiej Unii Tenisa Stołowego
(ETTU).

Rozdział 5
Zmiana przynależności klubowej
5.1

Kontrakt jest dokumentem wiążącym zawodniczkę lub zawodnika z klubem
sportowym, stowarzyszeniem lub inną osobą prawną, zawierającym postanowienia
dotyczące wzajemnych praw i obowiązków oraz warunki ich realizacji.
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5.2

Zawodniczką lub zawodnikiem wolnym jest osoba nie związana kontraktem z
żadnym klubem sportowym, stowarzyszeniem lub inną osobą prawną oraz nie
posiadająca licencji okresowej zawodnika na sezon 2015/2016.

5.3

Zawodniczka lub zawodnik związany aktualnym kontraktem z klubem sportowym,
stowarzyszeniem lub inną osobą prawną może wystąpić o zmianę przynależności
klubowej jedynie za zgodą dotychczasowego klubu sportowego.

5.4

Zawodniczka lub zawodnik w trakcie sezonu 2015/2016 może reprezentować we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa
Stołowego tylko jeden klub sportowy, stowarzyszenie lub inną osobę prawną z
wyjątkiem zawodniczek i zawodników posiadających licencję zawodnika
niepełnosprawnego, sytuacji opisanej w pkt 5.5 Regulaminu Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016 oraz z wyjątkiem zawodników
uczestniczących w rozgrywkach drużynowych Superligi mężczyzn, którzy mogą
również uczestniczyć w zagranicznych rozgrywkach ligowych państw niebędących
członkami Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU).

5.5

W przypadku likwidacji klubu sportowego, stowarzyszenia, innej osoby prawnej lub
sekcji tenisa stołowego w klubie sportowym zawodniczka lub zawodnik mają prawo
do zmiany przynależności klubowej w dowolnym terminie z prawem uczestniczenia
wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych.

5.6

Ekwiwalent za wyszkolenie

5.6.1

Za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika (do kategorii wiekowej młodzieżowca
włącznie) zmieniającego po raz pierwszy przynależność klubową przysługuje
macierzystemu klubowi ekwiwalent za wyszkolenie, którego wysokość, zależną od
miejsca zawodniczki lub zawodnika w odpowiednim rankingu, określa Tabela opłat
transferowych:

miejsce
w rankingu
1-4
5-8
9 - 16
17 - 24
25 - 32
33 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
121 - 140
141 - 180
181 - 250
251 - 500

ITTF*
4500
3900
3400
3000
2600
2300
2000
1700
1400
1100
900
700
500
250

ETTU*
3400
3000
2600
2300
2000
1700
1400
1100
900
700
500
350
250

EKSTRA
22500
21000
16500
13500
10500
7500
5250
3750

1 LIGA
16500
13500
10500
7500
5250
3750
3000
1500

SENIOR
22500
21000
16500
13500
10500
7500
5250
3750
1500
900

JUNIOR
12000
10500
9000
7500
5250
3750
1500
750
300
150

KADET
9000
7500
6000
3250
2250
1500
750
300
150

MŁODZIK

6000
4500
3750
2250
1500
750
300
150

* opłata transferowa za zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika zagranicznego nie
posiadającego obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka

5.6.2

Nazwy kolumn w Tabeli Opłat Transferowych dotyczą rankingów:

5.6.2.1

ITTF – aktualny światowy ranking ITTF (World ITTF Women and Men Ranking) w
dniu przesłania do Wydziału Rozgrywek PZTS wniosku o zmianę przynależności
klubowej,

5.6.2.2

ETTU - aktualny europejski ranking ETTU (Senior Women and Senior Men) w dniu
przesłania do Wydziału Rozgrywek PZTS wniosku o zmianę przynależności
klubowej,
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5.6.2.3

EKSTRA – końcowy ranking ligowy Ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn w
sezonie 2014/2015,

5.6.2.4

1 LIGA - końcowy łączny ranking ligowy 1. ligi kobiet i 1. ligi mężczyzn w sezonie
2014/2015, opracowany na podstawie wyników zawodniczek i zawodników w
dwóch grupach terytorialnych,

5.6.2.5

SENIOR – końcowy Ogólnopolski Ranking Seniorek i Seniorów w sezonie 2014/2015,

5.6.2.6

JUNIOR – końcowy Ogólnopolski Ranking Juniorek i Juniorów w sezonie 2014/2015,

5.6.2.7

KADET – końcowy Ogólnopolski Ranking Kadetek i Kadetów w sezonie 2014/2015,

5.6.2.8

MŁODZIK – końcowy Ogólnopolski Ranking Młodziczek i Młodzików w sezonie
2014/2015.

5.6.3

Przy określaniu na podstawie Tabeli opłat transferowych wysokości ekwiwalentu za
wyszkolenie, należy wybrać jego najwyższą wartość z kwot wynikających z miejsc
zajmowanych przez zawodniczkę lub zawodnika w różnych rankingach.

5.6.4

Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie jest również zależna od długości okresu
szkolenia zawodniczki lub zawodnika w macierzystym klubie sportowym:

5.6.4.1
5.6.4.2
5.6.4.3
5.6.4.4
5.6.4.5

- szkolenie trwające powyżej 5 lat - 100% wysokości ekwiwalentu,
- szkolenie trwające 3-4 lata - 80% wysokości ekwiwalentu,
- szkolenie trwające 2-3 lata - 60% wysokości ekwiwalentu,
- szkolenie trwające 1-2 lata - 40% wysokości ekwiwalentu,
- szkolenie trwające poniżej 1 roku - 20% wysokości ekwiwalentu

5.6.5

W przypadku zawodniczek lub zawodników będących medalistami Mistrzostw
Europy Juniorów i Kadetów stosuje się ekwiwalent za wyszkolenie w podwójnej
wysokości, przysługujący klubowi macierzystemu wyłącznie wtedy, gdy
zawodniczka lub zawodnik był objęty szkoleniem w klubie sportowym przez co
najmniej 3/4 sezonu.

5.6.6

W przypadku zawodniczek lub zawodników będących uczestnikami Mistrzostw
Europy Juniorów i Kadetów ekwiwalent za wyszkolenie jest ustalany po
Mistrzostwach Europy Juniorów i Kadetów.

5.7

Opłaty transferowe

5.7.1

Opłata transferowa na rzecz Polskiego Związku Tenisa Stołowego wynosi 10%
wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika według Tabeli
opłat transferowych lub na podstawie pkt 5.6.4 i 5.6.5 Regulaminu Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016.

5.7.2

W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika
pomiędzy klubami sportowymi będących członkami różnych wojewódzkich
związków tenisa stołowego, dodatkowa opłata transferowa na rzecz
dotychczasowego wojewódzkiego związku tenisa stołowego wynosi 2% wysokości
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika według Tabeli opłat
transferowych (opłata płatna na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego).

5.7.3

W przypadku zawodniczki lub zawodnika, którego ostatnio nadaną licencją
okresową (w ciągu ostatnich 3 sezonów) była licencja zawodnika
niestowarzyszonego, opłata transferowa na rzecz Polskiego Związku Tenisa
Stołowego wynosi 10% wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub
zawodnika według Tabeli opłat transferowych.

5.7.4

W przypadku zawodniczki lub zawodnika, którego ostatnio nadaną licencją
okresową (w ciągu ostatnich 3 sezonów) była licencja zawodnika
niestowarzyszonego, dodatkowa opłata transferowa na dotychczasowego
wojewódzkiego związku tenisa stołowego wynosi 2% wysokości ekwiwalentu za
wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika według Tabeli opłat transferowych.
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5.7.5

W przypadku zawodniczki lub zawodnika zagranicznego zamierzających
uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn
lub 1. ligi kobiet i mężczyzn, minimalna opłata transferowa wynosi 1700 zł.

5.7.6

W przypadku zawodniczki lub zawodnika zagranicznego zamierzających
uczestniczyć w rozgrywkach 2. ligi kobiet i mężczyzn lub w niższych klasach
rozgrywkowych, opłata transferowa wynosi 500 zł.

5.7.7

W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika
zagranicznego pomiędzy klubami sportowymi będących członkami różnych
wojewódzkich związków tenisa stołowego, opłata transferowa na rzecz
dotychczasowego wojewódzkiego związku tenisa stołowego nie jest pobierana.
W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika
posiadającego obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, a występującego ostatnio w
lidze zagranicznej, wysokość opłaty transferowej jest ustalana przez Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Wydziałem
Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

5.7.8

5.7.9

Polski Związek Tenisa Stołowego wystawia fakturę za opłaty transferowe, której
wersja elektroniczna jest przesyłana za pomocą poczty elektronicznej na adres emailowy wnioskodawcy. Na życzenie wnioskodawcy oryginał faktury jest
przesyłany za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany przez wnioskodawcę.

5.7.10

Wpłat należy dokonywać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

5.8

Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika

5.8.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję w sprawie zmiany
przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika po przesłaniu przez klub
sportowy, stowarzyszenie lub inną osobę prawną do Polskiego Związku Tenisa
Stołowego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz do wiadomości
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego następujących dokumentów:

5.8.1.1
5.8.1.1.1

wniosku o zmianę przynależności klubowej w następujących terminach:
- do 15 lipca 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które
uzyskały prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i
Superligi mężczyzn,
- do 24 lipca 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które
uzyskały prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i
Superligi mężczyzn w wyniku uzupełnienia wolnych miejsc,
- do 31 lipca 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które
uzyskały prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn,
- do 7 sierpnia 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które
uzyskały prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i
Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn w wyniku uzupełnienia wolnych
miejsc,
- do 10 września 2015 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które
uzyskały prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn
oraz w niższych klasach rozgrywkowych,

5.8.1.1.2

5.8.1.1.3
5.8.1.1.4

5.8.1.1.5

5.8.1.2
5.8.1.2.1
5.8.1.2.2
5.8.1.2.3

- oświadczenia zawodniczki lub zawodnika, że:
- rezygnuje z reprezentowania dotychczasowego klubu sportowego,
- powiadomił dotychczasowy klub sportowy o zmianie przynależności klubowej,
- nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do dotychczasowego klubu
sportowego,
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5.8.1.2.4

- z dotychczasowym klubem sportowym rozliczył się z otrzymanego sprzętu
sportowego,

5.8.1.3

- zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego
na zmianę przynależności klubowej (w przypadku zawodniczki lub zawodnika
niepełnoletniego).

5.9

Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika niepełnosprawnego

5.9.1

Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję w sprawie zmiany
przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika niepełnosprawnego
uczestniczącego w współzawodnictwie sportowym osób niepełnosprawnych
organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego po przesłaniu przez klub
sportowy, stowarzyszenie lub inną osobę prawną za pomocą poczty elektronicznej
do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy:
pzts@pzts.pl następujących dokumentów:

5.9.1.1

- w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku - wniosku o
zmianę przynależności klubowej w 2017 roku zawodniczki lub zawodnika
niepełnosprawnego,

5.9.1.2
5.9.1.2.1
5.9.1.2.2
5.9.1.2.3

- oświadczenia zawodniczki lub zawodnika, że:
- rezygnuje z reprezentowania dotychczasowego klubu sportowego,
- powiadomił dotychczasowy klub sportowy o zmianie przynależności klubowej,
- nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do dotychczasowego klubu
sportowego,
- z dotychczasowym klubem sportowym rozliczył się z otrzymanego sprzętu
sportowego,

5.9.1.2.4
5.9.1.3

- zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego
na zmianę przynależności klubowej (w przypadku zawodniczki lub zawodnika
niepełnoletniego),

5.9.1.4

- oświadczenia dotychczasowego klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika
niepełnosprawnego o wyrażeniu zgody na zmianę przynależności klubowej
zawodniczki lub zawodnika niepełnosprawnego.

5.10

Karencja

5.10.1

Zawodniczka lub zawodnik zamierzający zmienić przynależność klubową, którzy nie
spełniają postanowień procedury zmiany przynależności klubowej opisanej w pkt
5.8 Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016
mogą być skierowani na karencję trwającą jeden sezon rozgrywkowy.

5.10.2

Na wniosek zawodniczki lub zawodnika kategorii wiekowej junior, kadet lub
młodzik czas trwania karencji może zostać skrócony do połowy sezonu.

5.10.3

Po zakończeniu karencji wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub
zawodnika zostaje zmniejszona o 50%.

Rozdział 6
Organizatorzy zawodów sportowych
6.1

Polski Związek Tenisa Stołowego przyznaje prawo organizacji zawodów sportowych
umieszczonych w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS w trybie postępowania
konkursowego na podstawie kart zgłoszeniowych organizacji zawodów przesłanych
za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl.

6.2

Decyzję o przyznaniu organizacji zawodów indywidualnych i drużynowych
umieszczonych w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS podejmuje Zarząd
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Polskiego Związku Tenisa Stołowego na wniosek Wydziału Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.
6.3

W przypadku braku zgłoszeń na organizację danych zawodów Polski Związek
Tenisa Stołowego przyznaje prawo organizacji zawodów w trybie
pozakonkursowym.

6.4

Organizator jest zobowiązany do podjęcia z należytą starannością wszelkich działań
w celu zorganizowania zawodów zgodnie ze Standardami organizacji zawodów.

6.5

W przypadku organizacji Mistrzostw Polski, po uzyskaniu pozytywnej opinii
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, Polski Związek Tenisa
Stołowego podpisuje z organizatorem w terminie do 15 dni przed datą rozpoczęcia
Mistrzostw Umowę o organizacji Mistrzostw Polski.

Rozdział 7
Mistrzostwa Polski
7.1

Ogólne zasady organizacji Mistrzostw Polski

7.1.1

Sędziowie

7.1.1.1

Sędziego Głównego Mistrzostw Polski powołuje w terminie do 14 dni przed
rozpoczęciem zawodów Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w
porozumieniu z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego i
organizatorem Mistrzostw Polski.

7.1.1.2

Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas Mistrzostw Polski przez Sędziego
Głównego pokrywa Polski Związek Tenisa Stołowego:

7.1.1.3.1

- w zakresie wyżywienia i zakwaterowania - rozliczając je bezpośrednio z
organizatorem Mistrzostw Polski lub wskazanym przez niego podmiotem;

7.1.1.3.2

- w zakresie ekwiwalentu sędziowskiego i kosztów dojazdu (rozliczanego na
podstawie ewidencji przebiegu pojazdu lub dołączonych kopii biletów kolejowych
albo autobusowych) - rozliczając je bezpośrednio z Sędzią Głównym.

7.1.1.3

Warunkiem rozliczenia z Sędzią Głównym w zakresie ekwiwalentu sędziowskiego i
kosztów dojazdu jest przesłanie drogą elektroniczną do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego sprawozdania Sędziego Głównego z
Mistrzostw Polski w terminie 3 dni od zakończenia Mistrzostw Polski.

7.1.1.4

Zastępcę Sędziego Głównego Mistrzostw Polski powołuje w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem zawodów Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku tenisa
stołowego, na którego terenie rozgrywane są Mistrzostwa Polski w porozumieniu z
organizatorem Mistrzostw Polski.

7.1.1.5

Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas Mistrzostw Polski przez Zastępcę
Sędziego Głównego pokrywa organizator Mistrzostw Polski.

7.1.1.6

Sędziów liczących Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów powołuje
Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na wniosek Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego oraz Kolegium Sędziów danego wojewódzkiego związku
tenisa stołowego, na którego terenie rozgrywane są Mistrzostwa Polski.

7.1.1.7

Sędziów liczących Mistrzostw Polski w pozostałych kategoriach wiekowych
powołuje Kolegium Sędziów danego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, na
którego terenie rozgrywane są Mistrzostwa Polski.

7.1.1.8

Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas Mistrzostw Polski przez sędziów
liczących pokrywa organizator Mistrzostw Polski.

7.1.2

Kontrola rakietek
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7.1.2.1

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Sędzią
Głównym Mistrzostw Polski powołuje spośród osób posiadających certyfikat
Polskiego Związek Tenisa Stołowego, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
zawodów, osobę upoważnioną do prowadzenia kontroli rakietek podczas
Mistrzostw Polski.

7.1.3

Opieka medyczna

7.1.3.1

Organizator Mistrzostw Polski musi zapewnić opiekę medyczną podczas
rozgrywania Mistrzostw Polski.

7.1.4

Obsługa komputerowa

7.1.4.1

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z
organizatorem Mistrzostw Polski powołuje spośród osób posiadających certyfikat
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
zawodów, osoby do prowadzenia obsługi komputerowej Mistrzostw Polski.

7.1.4.2

Obsługa komputerowa Mistrzostw Polski będzie prowadzona w oparciu o
elektroniczny system obsługi komputerowej Mistrzostw Polski opracowany przez
Wydział Rozgrywek Polski Związek Tenisa Stołowego.

7.1.5

Komunikat organizacyjny

7.1.5.1

Komunikat organizacyjny Mistrzostw Polski jest przygotowywany przez
organizatora zawodów na 21 dni przez rozpoczęciem zawodów oraz publikowany
na stronie www.pzts.pl po zatwierdzeniu przez Wydział Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.

7.1.6

Warunki uczestnictwa

7.1.6.1

Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w Mistrzostwach Polski muszą
spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Rozgrywek PZTS na
sezon 2015/2016 oraz szczegółowe warunki określone w komunikacie
organizacyjnym Mistrzostw Polski.

7.1.6.2

Zawodniczki i zawodnicy uprawnieni do startu w Mistrzostwach Polski na
podstawie miejsca w Ogólnopolskich Rankingach nie mogą brać udziału w
eliminacjach wojewódzkich do Mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej.

7.1.6.3

W Mistrzostwach Polski w turniejach gier podwójnych i mieszanych mogą
występować wyłącznie zawodniczki i zawodnicy znajdujący się na listach
startowych turniejów gier pojedynczych.

7.1.7

Zgłoszenia

7.1.7.1

Zgłoszenia do Mistrzostw Polski w grach pojedynczych przyjmowane są przez
Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego od klubów sportowych
oraz zawodniczek lub zawodników niestowarzyszonych na podstawie karty
zgłoszeniowej oraz potwierdzenia opłaty wpisowego na konto organizatora
Mistrzostw Polski przesłanych w terminie na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów
(do godz. 21:00) za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz adres emailowy wskazany w komunikacie organizacyjnym.

7.1.7.2

Zgłoszenia do Mistrzostw Polski w turniejach gier pojedynczych zawodniczek i
zawodników uzupełniających listy zawodniczek i zawodników uprawnionych do
startu, przyjmowane są przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego od klubów sportowych oraz zawodniczek lub zawodników
niestowarzyszonych na podstawie karty zgłoszeniowej oraz potwierdzenia opłaty
wpisowego na konto organizatora Mistrzostw Polski przesłanych do godz. 12:00 na
2 dni przed rozpoczęciem zawodów za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl
oraz adres e-mailowy wskazany w komunikacie organizacyjnym.
20

7.1.7.3

Ustalenie listy drużyn uprawionych do gry bez eliminacji w Drużynowych
Mistrzostwach Polski następuje na podstawie przyjmowanych przez Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego zgłoszeń składów osobowych
drużyn klubów sportowych przesyłanych w terminie określonym w komunikacie
Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pomocą poczty
elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
adres e-mailowy: pzts@pzts.pl. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego ustali listy drużyn uprawionych do
gry bez eliminacji w Drużynowych Mistrzostwach Polski.

7.1.7.4

Zapotrzebowanie na wyżywienie i zakwaterowanie jest realizowane przez
organizatora Mistrzostw Polski zgodnie z procedurą opisaną w komunikacie
organizacyjnym zawodów.

7.1.8

Sposób rozstawienia

7.1.8.1

Rozstawienie zawodniczek i zawodników w turniejach gier pojedynczych następuje
według Ogólnopolskiego Rankingu w danej kategorii wiekowej po 3. Grand Prix
Polski, zgodnie z procedurą losowania wyłącznie w turniejach gier pojedynczych, z
wyjątkiem:

7.1.8.1.1

- Młodzieżowych Mistrzostw Polski - rozstawienie według Ogólnopolskiego
Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów;

7.1.8.1.2

- Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów - rozstawienie kolejno
według: rankingu światowego ITTF (dotyczy wyłącznie zawodników i zawodniczek
znajdujących się na 1.-100. miejscach) oraz Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i
Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów;

7.1.8.1.3

- Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów - rozstawienie wyłącznie według
Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów po 9. Grand Prix Polski Weteranów.

7.1.8.2

W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punktów
oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w turniejach Grand Prix Polski
zaliczanych do Ogólnopolskiego Rankingu, o kolejności na listach startowych
decyduje losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego Mistrzostw Polski.

7.1.8.3

Rozstawienie par w turniejach gier podwójnych i mieszanych następuje na
podstawie sumy punktów zawodniczek lub zawodników pary na podstawie
Ogólnopolskiego Rankingu w danej kategorii wiekowej z wyjątkiem Młodzieżowych
Mistrzostw Polski (rozstawienie według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i
Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów).

7.1.8.4

W przypadku par posiadających jednakową liczbę punktów, o kolejności na listach
startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub
zawodnika (w grze mieszanej - zawodnika) porównywanych par, a w przypadku jej
równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego Mistrzostw Polski.

7.1.8.5

Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego oraz drużyny z tego
samego województwa, nie mogą rywalizować w tej samej grupie turnieju
grupowego.

7.1.9

Listy uprawnionych do startu

7.1.9.1

Listy zawodniczek i zawodników uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych oraz listy drużyn uprawnionych do startu w turniejach drużynowych
publikuje na 14 dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Polski i aktualizuje Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, przygotowując je według
Ogólnopolskich Rankingów oraz wyników eliminacji wojewódzkich w danej kategorii
wiekowej (nie dotyczy Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów oraz
Indywidualnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych).

7.1.10

Listy startowe
21

7.1.10.1

Listy startowe zawodniczek i zawodników w turniejach gier pojedynczych oraz listy
startowe drużyn w turnieju drużynowym publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem
Mistrzostw Polski Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
przygotowując je na podstawie przyjętych kart zgłoszeniowych do Mistrzostw
Polski.

7.1.10.2

Zawodniczki i zawodnicy występujący w Mistrzostwach Polski mają obowiązek grać
w turniejach gier pojedynczych i podwójnych z numerami startowymi zgodnymi z
miejscami na listach startowych turniejów gier pojedynczych.

7.1.11

Harmonogram zawodów

7.1.11.1

Szczegółowy harmonogram Mistrzostw Polski publikuje na 2 dni przed
rozpoczęciem zawodów Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego
po uzyskaniu akceptacji Sędziego Głównego zawodów.

7.1.12

Tabele turniejowe

7.1.12.1

Tabele turniejowe Mistrzostw Polski publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem
zawodów Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego po uzyskaniu
akceptacji Sędziego Głównego turnieju.

7.1.12.2

W przypadku absencji w Mistrzostwach Polski zawodniczki lub zawodnika
znajdujących się w tabelach turniejowych, wyniki gier, które miały się odbyć z ich
udziałem zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.

7.1.13

Ustalanie kolejności

7.1.13.1

W turniejach grupowych zawodniczce, zawodnikowi lub drużynie przyznawane są:
za zwycięstwo - 2 punkty, za porażkę - 1 punkt oraz za oddanie meczu walkowerem
– 0 punktów.

7.1.13.2

W przypadku 2 zawodniczek, zawodników lub drużyn posiadających jednakową
liczbę punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniej rywalizacji.

7.1.13.3

W przypadku 3 i więcej zawodniczek, zawodników lub drużyn posiadających
jednakową liczbę punktów opracowuje się dodatkową tabelę uwzględniającą
wyłącznie wyniki rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zawodniczkami,
zawodnikami lub drużynami, w której o kolejności miejsc decydują kolejno: liczba
punktów, stosunek setów zdobytych do straconych oraz stosunek piłek zdobytych
do straconych.

7.1.13.4

W przypadku równości powyższych kryteriów w stosunku do 3 i więcej
zawodniczek, zawodników lub drużyn, o kolejności miejsc decyduje losowanie,
które przeprowadza Sędzia Główny Mistrzostw Polski.

7.1.14

Sprawozdawczość wynikowa

7.1.14.1

Podczas trwania Mistrzostw Polski wyniki na bieżąco będą publikowane na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl .

7.1.14.2

Wyniki i klasyfikacje końcowe Mistrzostw Polski zostaną opublikowane na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl w dniu zakończenia
Mistrzostw Polski.

7.1.14.3

Sprawozdanie Sędziego Głównego z Mistrzostw Polski zostanie opublikowane na
stronie internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl w terminie
do 3 dni po zakończeniu Mistrzostw Polski.

7.1.15

Weryfikacja wyników

7.1.15.1

Weryfikację wyników Mistrzostw Polski przeprowadza Wydział Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 7 dni od zakończenia Mistrzostw
Polski.
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7.1.15.2

Zawodniczka, zawodnik lub drużyna, którzy nie rozegrali minimum 1 gry w
Mistrzostwach Polski nie zostaną sklasyfikowani.

7.1.15.3

Zawodniczki, zawodnicy lub drużyny, którzy bez uzasadnionych przyczyn i bez
zgody Sędziego Głównego zrezygnują podczas zawodów z dalszego udziału w
Mistrzostwach Polski nie będą sklasyfikowani.

7.1.15.4

Zawodniczka lub zawodnik znajdujący się na listach uprawnionych do startu, którzy
nie wystąpili w Mistrzostwach Polski z uwagi na stan zdrowia udokumentowany
orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim, otrzymają - na wniosek klubu
sportowego złożonego w terminie 7 dni od zakończenia Mistrzostw Polski - punkty
za zajęcie 33.-64. miejsca, 49.-64. miejsca lub 57.-64. miejsca w zależności od
kategorii wiekowej (nie dotyczy Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów oraz
Indywidualnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych).

7.2

Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków

7.2.1

Konkurencje: gra pojedyncza i gra podwójna;

7.2.2

wysokość opłaty wpisowego: 40 zł;

7.2.3

rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 3. Grand
Prix Polski Żaczek i Żaków zgodnie z procedurą losowania;

7.2.4

losowanie wyłącznie w grze pojedynczej następującymi przedziałami: 1, 2, 3-4, 56, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.

7.2.5

Sobota - niedziela: turnieje gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem grupowo-pucharowym z udziałem 64 zawodniczek 64 i
zawodników:
- 32 najlepsze zawodniczki i 32 najlepszych zawodników według Ogólnopolskiego
Rankingu Żaczek i Żaków po 3. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków,
- 32 zawodniczki i 32 zawodników (po 2 z 16 województw), którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce.

7.2.5.1
7.2.5.2
7.2.6

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników
według Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 3 turniejach Grand Prix Polski
Żaczek i Żaków, listy uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi
kolejne miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Żaczek i Żaków po 3. Grand Prix Polski
Żaczek i Żaków.

7.2.7

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na
wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami i
zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich zajęli 3. lub kolejne
miejsce.

7.2.8

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach gier pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników,
którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno
w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w Ogólnopolskim
Rankingu Żaczek i Żaków po 3. Grand Prix Polski Żaczek i Żaków (z wyłączeniem
zawodniczek i zawodników znajdujących się na listach uprawnionych do startu).

7.2.8.1

7.2.8.2
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7.2. 9

Sobota: turnieje grupowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem grupowym (16 grup po 4 zawodniczki lub zawodników;
kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3) w celu wyłonienia 32 zawodniczek i 32
zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w grupach.

7.2. 10

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32
zawodników:
- 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1.
miejsca w grupach turniejów grupowych;
- 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turnieju grupowego muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych gier pojedynczych.

7.2.10.1
7.2.10.2

7.2.10.3

Sobota - niedziela: turnieje gier podwójnych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 par zawodniczek i 32 par
zawodników złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.2.10.4

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych ustala Sędzia Główny w trakcie
pierwszego dnia zawodów.

7.2.10.5

Sobota: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane po zakończeniu turniejów grupowych o miejsca 33-48. (z udziałem 16
zawodniczek i 16 zawodników, którzy zajęli 3. miejsca w grupach) oraz o miejsca
49-64. (z udziałem 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. miejsca w
grupach),

7.2.10.6

Niedziela: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 9-32. następującymi przedziałami: 912., 13-16., 17-20., 21-24. i 25-32. z udziałem zawodniczek i zawodników
przegrywających w kolejnych rundach turniejów pucharowych.

7.2.10.7

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych i podwójnych:
zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale,
puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 58. miejsca otrzymują puchary i dyplomy.

7.2.10.8

Łączna wartość nagród rzeczowych: 3.000 zł.

7.3

Drużynowy Turniej Uczniowski

7.3.1

Konkurencje: turniej drużynowy (drużyna składa się z 2-4 zawodniczek lub
zawodników);

7.3.2

grupy wiekowe: grupa młodsza – ur. w 2005 roku i młodsi, grupa starsza – ur. w
latach 2003-2004;

7.3.3

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;

7.3.4

rozstawienie:

7.3.4.1

- grupa młodsza: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków po 1.
Grand Prix Polski Żaczek i Żaków;

7.3.4.2

- grupa starsza: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po
1. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików.

7.3.5

Układ gier w meczu: mecz składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno według
poniższego układu; mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3
zwycięstw (gry do 3 wygranych setów):
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1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

debel

A-Y

B-X

7.3.6

Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać
wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.

7.3.7

Sobota - niedziela: turnieje drużynowe rozgrywane systemem grupowopucharowym z udziałem 16 drużyn zawodniczek i 16 drużyn zawodników w każdej
z 2 grup wiekowych, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły 1. miejsce.

7.3.8

W przypadku wolnych miejsc na listach drużyn uprawnionych do startu w
turniejach drużynowych, listy drużyn uprawnionych do startu w pierwszej
kolejności uzupełnia się na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa
stołowego drużynami, które w danych eliminacjach wojewódzkich zajęły 2. lub
kolejne miejsca.
W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach drużyn uprawnionych
do startu w turniejach drużynowych, wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego
na terenie, którego organizowany jest Drużynowy Turniej Uczniowski przysługuje
prawo uzupełnienia list o jedną drużynę.

7.3.9

7.3.10

Sobota: turnieje drużynowe rozgrywane systemem grupowym z udziałem 16
drużyn (4 grupy po 4 drużyny; kolejność meczów w grupie: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 23) w celu wyłonienia 8 drużyn, które zajęły 1. i 2. miejsca w grupach.

7.3.11

Sobota - niedziela: turnieje drużynowe rozgrywane systemem pucharowym z
udziałem 8 drużyn:
- 4 rozstawione drużyny, które zajęły 1. miejsca w grupach;
- 4 drużyny, które zajęły 2. miejsca w grupach, dolosowanych do 4 rozstawionych
drużyn zgodnie z zastrzeżeniem, że drużyny rywalizujące w tej samej grupie muszą
znaleźć się w różnych połówkach tabel turniejów głównych rozgrywanych
systemem pucharowym.

7.3.11.1
7.3.11.2

7.3.12

Niedziela: turnieje pocieszenia rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 3.,
4., 5., 6., 7. i 8. z udziałem drużyn przegrywających w kolejnych rundach turniejów
drużynowych.

7.3.13

Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3. miejsca
otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 4.
otrzymują puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 5., 6., 7. i 8.
miejsca otrzymują puchary i dyplomy.

7.3.14

Łączna wartość nagród rzeczowych: 3.000 zł.

7.4

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików

7.4.1

Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna i turniej drużynowy (drużyna składa
się z 2-4 zawodniczek lub zawodników);

7.4.2

wysokość opłaty wpisowego: 40 zł - gra pojedyncza, 60 zł - turniej drużynowy;

7.4.3

rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3.
Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików zgodnie z procedurą losowania;

7.4.4

losowanie wyłącznie w turniejach gier pojedynczych następującymi
przedziałami: 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 4148, 49-56, 57-64;

7.4.5

rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów 2
najlepszych zawodniczek lub zawodników w drużynie danego klubu sportowego na
podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski
Młodziczek i Młodzików. W przypadku drużyn posiadających jednakową liczbę
punktów o kolejności na listach startowych decyduje największa liczba punktów
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posiadana przez zawodniczkę lub zawodnika porównywanych drużyn, a w
przypadku jej równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego
zawodów;
7.4.6

Układ gier w meczu drużynowym: mecz składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno
według poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z
drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów):
1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

debel

A-Y

B-X

7.4.7

Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać
wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.

7.4.8

Czwartek - piątek: turnieje drużynowe rozgrywane systemem grupowopucharowym z udziałem 32 drużyn młodziczek i 32 drużyn młodzików:

7.4.8.1

- 16 najlepszych drużyn młodziczek i 16 najlepszych drużyn młodzików według
Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski
Młodziczek i Młodzików,

7.4.8.2

- 16 drużyn młodziczek i 16 drużyn młodzików, które w eliminacjach wojewódzkich
zajęły 1. miejsce.

7.4.9

W przypadku wolnych miejsc na listach drużyn uprawnionych do startu w
turniejach drużynowych wśród 16 najlepszych drużyn według Ogólnopolskiego
Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików,
listy uzupełnia się drużynami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików.

7.4.10

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
drużynowych wśród 16 drużyn, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły 1.
miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na wniosek właściwego
wojewódzkiego związku tenisa stołowego drużynami, które w danych eliminacjach
wojewódzkich zajęły 2. lub kolejne miejsce.

7.4.11

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach drużynowych wśród 16 drużyn, które w eliminacjach
wojewódzkich zajęły 1. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną drużynę,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się drużynami
zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i
Młodzików po 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików.

7.4.11.1
7.4.11.2

7.4.12

Turnieje grupowe turniejów drużynowych rozgrywane systemem grupowym (8
grup po 4 drużyny; kolejność gier: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4) z udziałem 32 drużyn
zawodniczek i 32 drużyn zawodników w celu wyłonienia drużyn, które zajmą 1.
miejsca w grupach.

7.4.13

Turnieje pucharowe turniejów drużynowych rozgrywane systemem
pucharowym z udziałem 8 drużyn zawodniczek i 8 drużyn zawodników, które zajęły
1. miejsca w grupach.

7.4.14

Piątek - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 64 zawodniczek i 64
zawodników:
- 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników według Ogólnopolskiego
Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików,
32 zawodniczek i 32 zawodników (po 2 z 16 województw), którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce.

7.4.14.1
7.4.14.2
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7.4.15

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników
według Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski
Młodziczek i Młodzików, listy uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami
zajmującymi kolejne miejsca w Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików po
3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików.

7.4.16

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na
wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami i
zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich zajęli 3. lub kolejne
miejsce.

7.4.17

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach gier pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników,
którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno
w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Młodziczek i Młodzików po 3. Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików (z
wyłączeniem zawodniczek i zawodników znajdujących się na listach uprawnionych
do startu).

7.4.17.1

7.4.17.2

7.4.18

Piątek - niedziela: turnieje gier podwójnych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 par zawodniczek i 32 par
zawodników złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.4.19

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych ustala Sędzia Główny w trakcie
pierwszego dnia zawodów.

7.4.20

Piątek - sobota: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 9-64. następującymi
przedziałami: 9-12., 13-16., 17-20., 21-24., 25-32., 33-40., 41-48., 49-56. i 57-64. z
udziałem zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach
turniejów pucharowych.

7.4.21

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych i podwójnych:
zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale,
puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 58. miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

7.4.22

Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca
otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 5-8.
miejsca otrzymują puchary i dyplomy.

7.4.23

Łączna wartość nagród rzeczowych: 3.000 zł.

7.5

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów

7.5.1

Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana i turniej drużynowy
(drużyna składa się z 2-4 zawodniczek lub zawodników);

7.5.2

wysokość opłaty wpisowego: 40 zł – gra pojedyncza, 60 zł – turniej drużynowy;

7.5.3

rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów po 3.
Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów zgodnie z procedurą losowania;
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7.5.4

losowanie wyłącznie w turniejach gier pojedynczych następującymi
przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 4148, 49-56, 57-64.

7.5.5

rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów 2
najlepszych zawodniczek lub zawodników w drużynie danego klubu sportowego na
podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski
Kadetek i Kadetów. W przypadku drużyn klubów sportowych posiadających
jednakową liczbę punktów o kolejności na listach startowych decyduje największa
liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub zawodnika porównywanych
drużyn, a w przypadku jej równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego
Głównego zawodów.

7.5.6

Układ gier w meczu drużynowym: mecz składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno
według poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z
drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów):
1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

debel

A-Y

B-X

7.5.7

Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać
wprowadzony do gry po 2. grze w meczu.

7.5.8

Czwartek - piątek: turnieje drużynowe rozgrywane systemem grupowopucharowym z udziałem 32 drużyn kadetek i 32 drużyn kadetów:
- 16 najlepszych drużyn kadetek i 16 najlepszych drużyn kadetów według
Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski Kadetek i
Kadetów,
- 16 drużyn kadetek i 16 drużyn kadetów, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły
1. miejsce.

7.5.8.1

7.5.8.2
7.5.9

W przypadku wolnych miejsc na listach drużyn uprawnionych do startu w
turniejach drużynowych wśród 16 najlepszych drużyn według Ogólnopolskiego
Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów, listy
uzupełnia się drużynami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów.

7.5.10

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
drużynowych wśród 16 drużyn, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły 1.
miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na wniosek właściwego
wojewódzkiego związku tenisa stołowego drużynami, które w danych eliminacjach
wojewódzkich zajęły 2. lub kolejne miejsce.

7.5.11

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach drużynowych wśród 16 drużyn, które w eliminacjach
wojewódzkich zajęły 1. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną drużynę,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się drużynami
zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów
po 3. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów.

7.5.12
7.5.13

7.5.14

Turnieje grupowe turniejów drużynowych rozgrywane systemem grupowym (8
grup po 4 drużyny; kolejność gier: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4) z udziałem 32 drużyn
zawodniczek i 32 drużyn zawodników w celu wyłonienia drużyn, które zajmą 1.
miejsca w grupach.

7.5.15

Turnieje pucharowe turniejów drużynowych rozgrywane systemem
pucharowym z udziałem 8 drużyn zawodniczek i 8 drużyn zawodników, które zajęły
1. miejsca w grupach .
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7.5.16

7.5.16.1
7.5.16.2

Piątek - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 4 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 64 zawodniczek i 64
zawodników:
- 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników według Ogólnopolskiego
Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników (po 2 z 16 województw), którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce.

7.5.17

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników
według Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski
Kadetek i Kadetów, listy uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi
kolejne miejsca według Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand
Prix Polski Kadetek i Kadetów.

7.5.18

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na
wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami i
zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich zajęli 3. lub kolejne
miejsce.

7.5.19

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach gier pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników,
którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno
w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w Ogólnopolskiego
Rankingu Kadetek i Kadetów po 3. Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów (z
wyłączeniem zawodniczek i zawodników znajdujących się na listach uprawnionych
do startu).

7.5.19.1

7.5.19.2

7.5.20

Piątek - niedziela: turnieje gier podwójnych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 par zawodniczek i 32 par
zawodników złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.5.21

Piątek - niedziela: turniej gry mieszanej (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 64 par zawodniczek i zawodników złożonych
wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski.

7.5.22

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych i turnieju gry mieszanej ustala
Sędzia Główny w trakcie pierwszego dnia zawodów.

7.5.23

Piątek - sobota: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 9-64. następującymi
przedziałami: 9-12., 13-16., 17-24., 25-32., 33-48., 49-64. z udziałem zawodniczek i
zawodników przegrywających w kolejnych rundach turniejów pucharowych.

7.5.24

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych, gier podwójnych i grze
mieszanej: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują
medale, puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; zawodniczki i zawodnicy, którzy
zajęli 5-8. miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

7.5.25

Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca
otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 5-8.
miejsca otrzymują puchary i dyplomy.

7.5.26

Łączna wartość nagród rzeczowych: 5.000 zł.
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7.6

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów

7.6.1

Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana i turniej drużynowy
(drużyna składa się z 2-4 zawodniczek i 3-5 zawodników);

7.6.2

wysokość opłaty wpisowego: 40 zł - gra pojedyncza, 60 zł - turniej drużynowy
juniorek, 90 zł - turniej drużynowy juniorów;

7.6.3

rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów po 3.
Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów zgodnie z procedurą losowania;

7.6.4

losowanie wyłącznie w turniejach gier pojedynczych następującymi
przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 4148, 49-56, 57-64;

7.6.5

rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów 2
najlepszych zawodniczek lub 3 najlepszych zawodników w drużynie danego klubu
sportowego na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand
Prix Polski Juniorek i Juniorów. W przypadku drużyn klubów sportowych
posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności na listach startowych
decyduje największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub zawodnika
porównywanych drużyn, a w przypadku jej równości losowanie przeprowadzane
przez Sędziego Głównego zawodów.

7.6.6

Układ gier w turnieju drużynowym juniorek: mecz składa się 3-5 gier
rozgrywanych kolejno według poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą
uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów):

7.6.7

1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

debel

A-Y

B-X

Układ gier w turnieju drużynowym juniorów: mecz składa się 3-5 gier
rozgrywanych kolejno według poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą
uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów):
1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

C-Z

A-Y

B-X

7.6.8

Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka rezerwowa może zostać wprowadzona do
gry po 2. grze w meczu juniorek oraz wyłącznie jeden zawodnik rezerwowy może
zostać wprowadzony do gry po 3. grze w meczu juniorów.

7.6.9

czwartek - piątek: turnieje drużynowe rozgrywane systemem grupowopucharowym z udziałem 32 drużyn juniorek i 32 drużyn juniorów:

7.6.9.1

- 16 najlepszych drużyn juniorek i 16 najlepszych drużyn juniorów według
Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix Polski Juniorek i
Juniorów,

7.6.9.2

- 16 drużyn juniorek i 16 drużyn juniorów, które w eliminacjach wojewódzkich
zajęły 1. miejsce

7.6.10

W przypadku wolnych miejsc na listach drużyn uprawnionych do startu w
turniejach drużynowych wśród 16 najlepszych drużyn według Ogólnopolskiego
Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów, listy
uzupełnia się drużynami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów.

7.6.11

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
drużynowych wśród 16 drużyn, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły 1.
miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na wniosek właściwego
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wojewódzkiego związku tenisa stołowego drużynami, które w danych eliminacjach
wojewódzkich zajęły 2. lub kolejne miejsce.
7.6.12

7.6.12.1
7.6.12.2

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach drużynowych wśród 16 drużyn, które w eliminacjach
wojewódzkich zajęły 1. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną drużynę,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się drużynami
zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów
po 3. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów.

7.6.13

Turnieje grupowe turniejów drużynowych rozgrywane systemem grupowym (8
grup po 4 drużyny; kolejność gier: 1-4, 2-3, 1-3, 2-4, 1-2, 3-4) z udziałem 32 drużyn
zawodniczek i 32 drużyn zawodników w celu wyłonienia drużyn, które zajmą 1.
miejsca w grupach.

7.6.14

Turnieje pucharowe turniejów drużynowych rozgrywane systemem
pucharowym z udziałem 8 drużyn zawodniczek i 8 drużyn zawodników, które zajęły
1. miejsca w grupach .

7.6.15

Piątek - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 4 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 64 zawodniczek i 64
zawodników:
- 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników według Ogólnopolskiego
Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników (po 2 z 16 województw), którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce .

7.6.15.1
7.6.15.2
7.6.16

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników
według Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix Polski
Juniorek i Juniorów, listy uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi
kolejne miejsca w Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix
Polski Juniorek i Juniorów.

7.6.17

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na
wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami i
zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich zajęli 3. lub kolejne
miejsce.

7.6.18

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach gier pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników,
którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno
w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Juniorek i Juniorów po 3. Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów (z
wyłączeniem zawodniczek i zawodników znajdujących się na listach uprawnionych
do startu).

7.6.18.1

7.6.18.2

7.6.19

Piątek - niedziela: turnieje gier podwójnych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 par zawodniczek i 32 par
zawodników złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski.
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7.6.20

Piątek - niedziela: turniej gry mieszanej (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 64 par zawodniczek i zawodników złożonych
wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski.

7.6.21

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych i turnieju gry mieszanej ustala
Sędzia Główny w trakcie pierwszego dnia zawodów.

7.6.22

Piątek - sobota: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 9-64. następującymi
przedziałami: 9-12., 13-16., 17-24., 25-32., 33-48., 49-64. z udziałem zawodniczek i
zawodników przegrywających w kolejnych rundach turniejów pucharowych.

7.6.23

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych, gier podwójnych i grze
mieszanej: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują
medale, puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; zawodniczki i zawodnicy, którzy
zajęli 5-8. miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

7.6.24

Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca
otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 5-8.
miejsca otrzymują puchary i dyplomy.

7.6.25

Łączna wartość nagród rzeczowych: 5.000 zł.

7.7

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

7.7.1

Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana;

7.7.2

Wysokość opłaty wpisowego: 70 zł

7.7.3

rozstawienie: na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3.
Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów zgodnie z procedurą losowania;

7.7.4

losowanie wyłącznie w turniejach gier pojedynczych następującymi
przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 4148, 49-56, 57-64.

7.7.5

Piątek - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 4 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 64 zawodniczek i 64
zawodników:
- 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników według Ogólnopolskiego
Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników (po 2 z 16 województw), którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce.

7.7.5.1
7.7.5.2
7.7.6

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników
według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski
Seniorek i Seniorów, listy uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi
kolejne miejsca według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand
Prix Polski Seniorek i Seniorów.

7.7.7

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na
wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami i
zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich zajęli 3. lub kolejne
miejsce.

7.7.8

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach gier pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników,
którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno
w następujący sposób:
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7.7.8.1

7.7.8.2

- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów (z
wyłączeniem zawodniczek i zawodników znajdujących się na listach uprawnionych
do startu).

7.7.9

Piątek - niedziela: turnieje gier podwójnych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 par zawodniczek i 32 par
zawodników złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.7.10

Piątek - niedziela: turniej gry mieszanej (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 64 par zawodniczek i zawodników złożonych
wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski.

7.7.11

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych i turnieju gry mieszanej ustala
Sędzia Główny w trakcie pierwszego dnia zawodów.

7.7.12

Piątek - sobota: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym o miejsca 9-64. następującymi
przedziałami: 9-12., 13-16., 17-24., 25-32., 33-48., 49-64. z udziałem zawodniczek i
zawodników przegrywających w kolejnych rundach turniejów pucharowych.

7.7.13

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych: zawodniczki i
zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody
finansowe i dyplomy.

7.7.14

Nagrody w turniejach pucharowych gier podwójnych i grze mieszanej: pary,
które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody finansowe i
dyplomy.

7.7.15

Łączna wartość nagród finansowych: 5.000 zł.

7.8

Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów

7.8.1

konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana;

7.8.2

wysokość opłaty wpisowego: 120 zł

7.8.3

rozstawienie: na podstawie rankingu ITTF (dotyczy wyłącznie zawodników
znajdujących się na pozycjach 1-100 aktualnego rankingu ITTF) oraz na podstawie
Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i
Seniorów zgodnie z procedurą losowania;

7.8.4

losowanie wyłącznie w turniejach gier pojedynczych następującymi
przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-40, 4148, 49-56, 57-64.

7.8.5

Piątek - niedziela turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 4 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 64 zawodniczek i 64
zawodników:
- 32 zawodniczek i 32 zawodników według zasady: zawodniczki i zawodnicy
znajdujący się na 1-100. miejscu aktualnego rankingu ITTF w dniu opublikowania
przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego list zawodniczek i
zawodników uprawnionych do startu oraz kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy
na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski
Seniorek i Seniorów,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników (po 2 z 16 województw), którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce.

7.8.5.1

7.8.5.2
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7.8.6

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 najlepszych zawodniczek i 32 najlepszych zawodników
według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski
Seniorek i Seniorów, listy uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi
kolejne miejsca według Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand
Prix Polski Seniorek i Seniorów.

7.8.7

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach gier
pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, w pierwszej kolejności listy uzupełnia się na
wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami i
zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich zajęli 3. lub kolejne
miejsce.

7.8.8

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach gier pojedynczych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników,
którzy w eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno
w następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Seniorek i Seniorów po 3. Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów (z
wyłączeniem zawodniczek i zawodników znajdujących się na listach uprawnionych
do startu).

7.8.8.1

7.8.8.2

7.8.9

Piątek - niedziela: turnieje gier podwójnych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 32 par zawodniczek i 32 par
zawodników złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.8.10

Piątek - niedziela: turniej gry mieszanej (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 64 par zawodniczek i zawodników złożonych
wyłącznie z zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski.

7.8.11

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych i turnieju gry mieszanej ustala
Sędzia Główny w trakcie pierwszego dnia zawodów.

7.8.12

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych: zawodniczki i
zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody
finansowe i dyplomy.

7.8.13

Nagrody w turniejach pucharowych gier podwójnych i grze mieszanej: pary,
które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody finansowe i
dyplomy.

7.8.14

Łączna wartość nagród finansowych: 30.000 zł.

7.9

Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów

7.9.1

konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna i gra mieszana;

7.9.2

wysokość opłaty wpisowego: 70 zł;

7.9.3

rozstawienie: wyłącznie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu Weteranek i
Weteranów po 9. Grand Prix Polski Weteranów, do którego zaliczane są 4 największe
liczby punktów zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika podczas turniejów Grand
Prix Polski Weteranów w sezonie 2015/2016.

7.9.4

Warunkiem rozegrania konkurencji w danej kategorii wiekowej jest udział co
najmniej 4 zawodniczek, 4 zawodników lub 4 par (nie dotyczy zawodniczek
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powyżej 60 lat). W uzasadnionych przypadkach Wydział Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego może dopuścić do rywalizacji zawodniczek i
zawodników z różnych kategorii wiekowych.
7.9.5

7.9.5.1
7.9.5.2
7.9.5.3
7.9.5.4
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.2

7.9.7

Piątek: turnieje grupowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem grupowym z udziałem nieograniczonej liczby zawodniczek i
zawodników, którzy wzięli udział w co najmniej 3 turniejach Grand Prix Polski
Weteranów w sezonie 2015/2016 w celu wyłonienia zawodniczek i zawodników,
którzy zajmą 1. i 2. miejsca w grupach:
- grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 2-3, pokonany-1,
zwycięzca-1),
- grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 23),
- grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3,
2-4, 1-2, 4-5, 1-5, 2-3),
- zawodniczki i zawodnicy z tej samej miejscowości mogą rywalizować w tej samej
grupie turnieju grupowego.
Sobota - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym do 2 porażek z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach
turniejów grupowych;
- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turnieju grupowego muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych gier pojedynczych.
Sobota - niedziela: turnieje pucharowe gier podwójnych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym (oddzielnie dla każdej kategorii
wiekowej) z udziałem par złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników
startujących w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.9.8

Sobota - niedziela: turniej pucharowy gry mieszanej (mecze do 3 wygranych
setów) rozgrywany systemem pucharowym (łącznie dla wszystkich kategorii
wiekowych) z udziałem par złożonych wyłącznie z zawodniczek i zawodników
startujących w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

7.9.9

Jedna zawodniczka lub jeden zawodnik pary uczestniczącej w turnieju pucharowym
gry podwójnej lub gry mieszanej może należeć do starszej kategorii wiekowej.

7.9.10

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych ustala Sędzia Główny w trakcie
pierwszego dnia zawodów.
Piątek - sobota: turnieje pocieszenia gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym do 2 porażek z możliwością zajęcia 3.-4.
miejsca z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3. miejsca w grupach w
turniejach grupowych,
- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. i 5. miejsca w grupach w turniejach
grupowych dolosowanych kolejno do rozstawionych zawodniczek i zawodników,
którzy zajęli 3. miejsca w grupach w turniejach grupowych,
zgodnie z
zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie w
turniejach grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabeli turniejów
pocieszenia.
- zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach turniejów
pucharowych.

7.9.11

7.9.11.1
7.9.11.2

7.9.11.3
7.9.12

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych: zawodniczki i
zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody
rzeczowe i dyplomy.
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7.9.13

Nagrody w turniejach pucharowych gier podwójnych i grze mieszanej: pary,
które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i
dyplomy.

7.9.14

Łączna wartość nagród rzeczowych: 10.000 zł.

7.9.15

W trakcie Indywidualnych Mistrzostwach Polski Weteranów najlepszym
zawodniczkom (po 4 w każdej kategorii wiekowej) i zawodnikom (po 8 w kategorii
40-49 lat i 50-59 lat oraz po 4 w pozostałych kategoriach wiekowych) w Klasyfikacji
Generalnej Weteranów w sezonie 2015/2016, do której zaliczane są wszystkie
punkty zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w turniejach Grand Prix Polski
Weteranów w sezonie 2015/2016, zostaną wręczone puchary, nagrody rzeczowe i
dyplomy.

7.10

Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych

7.10.1

Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna i gra mieszana;

7.10.2

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;

7.10.3

rozstawienie: rozstawienie na podstawie rankingu ITTF oraz Ogólnopolskiego
Rankingu Osób Niepełnosprawnych po 3. Grand Prix Osób Niepełnosprawnych, do
którego zaliczane są wszystkie punkty zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w
turniejach Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

7.10.4

Udział zawodniczki lub zawodnika kadry narodowej osób niepełnosprawnych w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych jest warunkiem
koniecznym udziału zawodniczki lub zawodnika w zawodach międzynarodowych.

7.10.5

Listy zawodniczek i zawodników uprawnionych do startu w Indywidualnych
Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w poszczególnych klasach
niepełnosprawności 1-11 będą opublikowane po 3. Grand Prix Polski Osób
Niepełnosprawnych zgodnie z zasadą proporcjonalności liczby uczestników w
poszczególnych klasach w stosunku do łącznej liczby uczestników (z możliwymi
preferencjami dla klas: 1, 2 i 6).

7.10.6

Warunkiem rozegrania zawodów w danej klasie niepełnosprawności jest udział co
najmniej 4 zawodniczek lub 4 zawodników. W przypadku mniejszej liczby
zawodników lub zawodniczek Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego zastosuje międzynarodowe przepisy dotyczące łączenia klas.

7.10.7

Sobota: turnieje grupowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem grupowym z udziałem zawodniczek i zawodników, którzy
wzięli udział w co najmniej 2 turniejach Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych
(nie dotyczy medalistów ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostw Świata
Osób Niepełnosprawnych w konkurencjach indywidualnych) w celu wyłonienia
zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w grupach:
- grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 2-3, pokonany-1,
zwycięzca-1),
- grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 23),
- grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3,
2-4, 1-2, 4-5, 1-5, 2-3).

7.10.7.1
7.10.7.2
7.10.7.3
7.10.8

7.10.8.1
7.10.8.2

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym lub grupowym (w przypadku do 5
zawodniczek lub 5 zawodników w danej klasie niepełnosprawności) z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach w
turniejów grupowych,
- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych
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zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych gier pojedynczych.
7.10.8.3

Sobota - niedziela: turnieje pucharowych gier podwójnych (gry do 3 wygranych
setów) rozgrywane systemem pucharowym z udziałem par złożonych wyłącznie z
zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.
Turnieje będą przeprowadzone osobno dla klas 1-5 i 6-10 (z założeniem, że w parze
może być tylko 1 zawodnik lub zawodniczka z klas 9 lub 10) oraz 11.

7.10.8.4

Sobota - niedziela: turniej pucharowy gry mieszanej (gry do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym z udziałem par złożonych wyłącznie z
zawodniczek i zawodników startujących w Indywidualnych Mistrzostwach Polski.
Turnieje będą przeprowadzone osobno dla klas 1-5 i 6-10 (z założeniem, że w parze
może być tylko 1 zawodnik lub zawodniczka z klas 9 lub 10) oraz 11.

7.10.9

Termin zgłoszeń do turniejów gier podwójnych ustala Sędzia Główny w trakcie
pierwszego dnia zawodów.

7.10.10

Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych: zawodniczki i
zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary, nagrody
rzeczowe i dyplomy.

7.10.11

Nagrody w turniejach pucharowych gier podwójnych i grze mieszanej: pary,
które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, puchary i dyplomy.

7.11

Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych

7.11.1

Konkurencje: turniej drużynowy;

7.11.2

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;

7.11.3

rozstawienie: rozstawienie na podstawie wyników Drużynowych Mistrzostw
Polski Osób Niepełnosprawnych rozegranych w 2014 roku.

7.11.4

sobota: turniej eliminacyjny drużynowy (w meczu rozgrywane są wszystkie gry)
rozgrywany systemem grupowym (grupy po 3 lub 4 drużyny):

7.11.4.1

- grupy po 3 drużyny (kolejność gier: 2-3, pokonany-1, zwycięzca-1),

7.11.4.2

- grupy po 4 drużyny (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 2-3).

7.11.5

Drużyna składa się z co najmniej 4 zawodniczek lub zawodników zgodnie z pkt
7.11.6.

7.11.6

Układ gier w meczu: mecz składa się z 3-5 gier rozgrywanych kolejno według
poniższego układu:

7.11.6.1
7.11.6.2
7.11.6.3
7.11.6.4
7.11.6.5

1. gra pojedyncza (klasa 1-5) - kobieta lub mężczyzna
2. gra pojedyncza (klasa 6-11) - wyłącznie kobieta,
3. gra pojedyncza (klasa 6-8) - kobieta lub mężczyzna
4. gra pojedyncza (klasa 6-11) - kobieta lub mężczyzna
5. gra podwójna: 1. zawodnik (klasa 6-8) i 2. zawodnik (klasa 6-11).

7.11.7

Sobota - niedziela: turniej pucharowy turnieju drużynowego (mecze do 3
wygranych gier) rozgrywany systemem pucharowym z udziałem:
- rozstawionych drużyn, które zajęły 1. miejsca w grupach w turniejów grupowych,
- drużyn, które zajęły 2. miejsca w grupach w turniejów grupowych dolosowanych
do rozstawionych drużyn zgodnie z zastrzeżeniem, że drużyny rywalizujące w tej
samej grupie turnieju grupowego muszą znaleźć się w różnych połówkach tabeli
turnieju pucharowego.

7.11.7.1
7.11.7.2

7.11.8

Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3. miejsca
otrzymują medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.
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Rozdział 8
Turnieje Grand Prix Polski i Mini Olympic Games
8.1

Ogólne zasady organizacji turniejów Grand Prix Polski i Mini Olympic Games

8.1.1

Sędziowie

8.1.1.1

Sędziego Głównego turnieju powołuje w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem
zawodów Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu
z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego i organizatorem turnieju.

8.1.1.2

Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas turnieju przez Sędziego
Głównego pokrywa Polski Związek Tenisa Stołowego:

8.1.1.2.1

- w zakresie wyżywienia i zakwaterowania - rozliczając je bezpośrednio z
organizatorem turnieju lub wskazanym przez niego podmiotem;

8.1.1.2.2

- w zakresie ekwiwalentu sędziowskiego i kosztów dojazdu (rozliczanego na
podstawie ewidencji przebiegu pojazdu lub dołączonych kopii biletów kolejowych
albo autobusowych) - rozliczając je bezpośrednio z Sędzią Głównym.

8.1.1.3

Warunkiem rozliczenia z Sędzią Głównym w zakresie ekwiwalentu sędziowskiego i
kosztów dojazdu jest przesłanie drogą elektroniczną do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego sprawozdania Sędziego Głównego z turnieju w
terminie 3 dni od zakończenia turnieju.

8.1.1.4

Zastępcę Sędziego Głównego turnieju powołuje w terminie do 7 dni przed
rozpoczęciem zawodów Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku tenisa
stołowego, na którego terenie rozgrywane są Mistrzostwa Polski w porozumieniu
organizatorem turnieju.

8.1.1.5

Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas turnieju przez Zastępcę Sędziego
Głównego pokrywa organizator turnieju.

8.1.1.6

Sędziów liczących turnieju powołuje Kolegium Sędziów danego wojewódzkiego
związku tenisa stołowego w porozumieniu z organizatorem turnieju.

8.1.1.7

Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas turnieju przez sędziów liczących
pokrywa organizator turnieju.

8.1.2

Kontrola rakietek

8.1.2.1

W przypadku podjęcia decyzji o kontroli rakietek podczas turnieju, Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Sędzią Głównym
turnieju powołuje spośród osób posiadających certyfikat Polskiego Związek Tenisa
Stołowego, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zawodów, osobę upoważnioną
do prowadzenia kontroli rakietek podczas turnieju.

8.1.3

Opieka medyczna

8.1.3.1

Organizator turnieju musi zapewnić opiekę medyczną podczas rozgrywania
Mistrzostw Polski.

8.1.4

Obsługa komputerowa

8.1.4.1

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z
organizatorem turnieju powołuje spośród osób posiadających certyfikat Polskiego
Związku Tenisa Stołowego, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zawodów,
osoby do prowadzenia obsługi komputerowej turnieju.
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8.1.4.2

Obsługa komputerowa turnieju będzie prowadzona w oparciu o elektroniczny
system obsługi komputerowej Mistrzostw Polski opracowany przez Wydział
Rozgrywek Polski Związek Tenisa Stołowego.

8.1.5

Komunikat organizacyjny

8.1.5.1

Komunikat organizacyjny turnieju jest przygotowywany przez organizatora
zawodów na 21 dni przez rozpoczęciem zawodów oraz publikowany na stronie
www.pzts.pl po zatwierdzeniu przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.

8.1.6

Warunki uczestnictwa

8.1.6.1

Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w Mistrzostwach Polski muszą
spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Rozgrywek PZTS na
sezon 2015/2016 oraz szczegółowe warunki określone w komunikacie
organizacyjnym turnieju.

8.1.6.2

Zawodniczki i zawodnicy uprawnieni do startu w turnieju na podstawie miejsca w
Ogólnopolskich Rankingach nie mogą brać udziału w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju w danej kategorii wiekowej.

8.1.7

Zgłoszenia

8.1.7.1

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są przez Wydział Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego od klubów sportowych oraz zawodniczek lub
zawodników niestowarzyszonych na podstawie karty zgłoszeniowej oraz
potwierdzenia opłaty wpisowego na konto organizatora turnieju przesłanych w
terminie na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów (do godz. 21:00) za pomocą poczty
elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz adres e-mailowy wskazany w komunikacie
organizacyjnym.

8.1.7.2

Zgłoszenia do turnieju zawodniczek i zawodników uzupełniających listy
zawodniczek i zawodników uprawnionych do startu, przyjmowane są przez Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego od klubów sportowych oraz
zawodniczek lub zawodników niestowarzyszonych na podstawie karty
zgłoszeniowej oraz potwierdzenia opłaty wpisowego na konto organizatora
Mistrzostw Polski przesłanych do godz. 12:00 na 2 dni przed rozpoczęciem
zawodów za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz adres e-mailowy
wskazany w komunikacie organizacyjnym.

8.1.7.3

Zapotrzebowanie na wyżywienie i zakwaterowanie jest realizowane przez
organizatora Mistrzostw Polski zgodnie z procedurą opisaną w komunikacie
organizacyjnym zawodów.

8.1.8

Sposób rozstawienia

8.1.8.1

Rozstawienie zawodniczek i zawodników następuje wyłącznie na podstawie
aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu w danej kategorii wiekowej (z wyjątkiem
turnieju finałowego Mini Olympic Games - rozstawienie na podstawie
Ogólnopolskiego Rankingu w kategorii młodzików).

8.1.8.2

W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punktów
oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w turniejach Grand Prix Polski
zaliczanych do aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu, o kolejności na listach
startowych decyduje losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego turnieju.

8.1.8.3

Za aktualny, uważa się Ogólnopolski Ranking obowiązujący w dniu zakończenia
przyjmowania zgłoszeń do turnieju.

8.1.8.4

Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizować w
tej samej grupie turnieju grupowego.
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8.1.9

Listy uprawnionych do startu

8.1.10

Listy zawodniczek i zawodników uprawnionych do startu publikuje na 14 dni przed
rozpoczęciem turnieju i aktualizuje Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, przygotowując je według Ogólnopolskich Rankingów oraz wyników
eliminacji wojewódzkich do turnieju w danej kategorii wiekowej (nie dotyczy
zawodów weteranów i osób niepełnosprawnych).

8.1.10

Listy startowe

8.1.10.1

Listy startowe zawodniczek i zawodników publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem
turnieju Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, przygotowując je
na podstawie przyjętych kart zgłoszeniowych do turnieju.

8.1.11

Harmonogram zawodów

8.1.11.1

Szczegółowy harmonogram turnieju publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem
zawodów Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego po uzyskaniu
akceptacji Sędziego Głównego turnieju.

8.1.12

Tabele turniejowe

8.1.12.1

Tabele turniejowe turnieju publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem zawodów
Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego po uzyskaniu akceptacji
Sędziego Głównego turnieju.

8.1.12.2

W przypadku absencji w turnieju ogólnopolskim zawodniczki lub zawodnika
znajdujących się w tabelach turniejowych wyniki gier, które miały się odbyć z ich
udziałem zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.

8.1.13

Ustalanie kolejności

8.1.13.1

W turniejach grupowych zawodniczce, zawodnikowi lub drużynie przyznawane są:
za zwycięstwo - 2 punkty, za porażkę - 1 punkt oraz za oddanie meczu walkowerem
– 0 punktów.

8.1.13.2

W przypadku 2 zawodniczek, zawodników lub drużyn posiadających jednakową
liczbę punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniej rywalizacji.

8.1.13.3

W przypadku 3 i więcej zawodniczek, zawodników lub drużyn posiadających
jednakową liczbę punktów opracowuje się dodatkową tabelę uwzględniającą
wyłącznie wyniki rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zawodniczkami,
zawodnikami lub drużynami, w której o kolejności miejsc decydują kolejno: liczba
punktów, stosunek setów zdobytych do straconych oraz stosunek piłek zdobytych
do straconych.

8.1.13.4

W przypadku równości powyższych kryteriów w stosunku do 3 i więcej
zawodniczek, zawodników lub drużyn, o kolejności miejsc decyduje losowanie,
które przeprowadza Sędzia Główny turnieju.

8.1.14

Sprawozdawczość wynikowa

8.1.14.1

Podczas trwania turnieju wyniki na bieżąco będą publikowane na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl.

8.1.14.2

Wyniki i klasyfikacje końcowe turnieju zostaną opublikowane na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl w dniu zakończenia
turnieju.

8.1.14.3

Sprawozdanie Sędziego Głównego z turnieju zostanie opublikowane na stronie
internetowej Polskiego Związku Tenisa Stołowego www.pzts.pl w terminie do 3 dni
po zakończeniu turnieju.

8.1.15

Weryfikacja wyników

40

8.1.15.1

Weryfikację wyników turnieju przeprowadza Wydział Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego w terminie 7 dni od zakończenia turnieju.

8.1.15.2

Zawodniczka, zawodnik lub drużyna, którzy nie rozegrali minimum 1 gry w turnieju
nie zostaną sklasyfikowani.

8.1.15.3

Zawodniczki, zawodnicy lub drużyny, którzy bez uzasadnionych przyczyn i bez
zgody Sędziego Głównego zrezygnują podczas zawodów z dalszego udziału w
turnieju nie będą sklasyfikowani.

8.1.15.4

Zawodniczka lub zawodnik znajdujący się na listach uprawnionych do startu, którzy
nie wystąpili w turnieju z uwagi na stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lub
zaświadczeniem lekarskim, otrzymają - na wniosek klubu sportowego złożonego w
terminie 7 dni od zakończenia turnieju - punkty za zajęcie 57.-64. miejsca (nie
dotyczy zawodów weteranów i osób niepełnosprawnych).

8.2

Grand Prix Polski Żaczek i Żaków

8.2.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.2.2

wysokość opłaty wpisowego: 30 zł

8.2.3

rozstawienie: na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków
zgodnie z procedurą losowania;

8.2.4

losowanie: następującymi przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.
Piątek: eliminacyjne turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane z
udziałem zawodniczek i zawodników, którzy:
- w eliminacjach wojewódzkich do turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsca,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
zawodach ITTF lub ETTU.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju z powodów innych niż wymieniony w pkt 8.2.5.2 nie mają prawa startu w
eliminacyjnych turniejach grupowych.

8.2.5
8.2.5.1
8.2.5.2
8.2.5.3

8.2.6

Systemy rozgrywania eliminacyjnych turniejów grupowych ustala Sędzia
Główny turnieju w zależności od liczby zawodniczek i zawodników.

8.2.7

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym (16 grup po 4 zawodniczki lub zawodników; kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2,
3-4, 1-4, 2-3) w celu wyłonienia 32 zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2.
miejsca w grupach, z udziałem 64 zawodniczek i 64 zawodników:
- 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników według aktualnego
Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 1. i 2. miejsce,
–16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy uzyskali awans z eliminacyjnych
turniejów grupowych.

8.2.7.1
8.2.7.2
8.2.7.3
8.2.8

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników
według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Żaczek i Żaków, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w aktualnym
Ogólnopolskim Rankingu Żaczek i Żaków.

8.2.9

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 32 zawodniczek i zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich do turnieju zajęli 1. i 2. miejsce, listy uprawnionych do startu
uzupełnia się na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego

41

zawodniczkami i zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsce.
8.2.10

8.2.10.1

8.2.10.2

8.2.11
8.2.11.1
8.2.11.2

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach grupowych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w
eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w
następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc listy uzupełnia się poprzez
odpowiednie zwiększenie liczby zawodniczek i zawodników uzyskujących awans z
eliminacyjnych turniejów grupowych.
Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników:
- 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1
miejsca w grupach turniejów grupowych,
- 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.

8.2.13

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane po
zakończeniu turniejów grupowych o 33-40. i 41-48. miejsca (z udziałem 16
zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w grupach) oraz o 49-56. i 57-64.
miejsca (z udziałem 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4 miejsca w
grupach),

8.2.14

Sobota - niedziela: turnieje pocieszenia (mecze do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym o 5-32. miejsca (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17-20., 21-24., 25-32. oraz dodatkowo o 17., 18., 19., 20. miejsca) z
udziałem zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach
turniejów pucharowych.

8.2.15

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.3

Turniej finałowy Mini Olimpic Games

8.3.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.3.2

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł;

8.3.3

rozstawienie: na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i
Młodzików zgodnie z procedurą losowania;

8.3.4

losowanie: następującymi przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.

8.3.5

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym (16 grup po 4 zawodniczki lub 4 zawodników; kolejność gier: 1-3, 2-4, 12, 3-4, 1-4, 2-3) w celu wyłonienia 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy zajmą
1. i 2. miejsca w grupach, z udziałem 64 zawodniczek i 64 zawodników, którzy w 4
turniejach półfinałowych zajęli 1-16. miejsca).

8.3.6

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych listy uzupełnia się kolejno w następujący sposób:
- na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego zawodniczkami
lub zawodnikami, którzy w turniejach półfinałowych zajęli 17. lub kolejne miejsce.

8.3.6.1
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8.3.6.2

8.3.6.3

8.3.7
8.3.7.1
8.3.7.2

- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc, listy startowe uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca według Ogólnopolskiego
Rankingu Młodziczek i Młodzików.
Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników:
- 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1
miejsca w grupach turniejów grupowych;
- 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.

8.3.8

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane po
zakończeniu turniejów grupowych o 33-40. i 41-48. miejsca (z udziałem 16
zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w grupach) oraz o 49-56. i 57-64.
miejsca (z udziałem 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. miejsca w
grupach).

8.3.9

Sobota - niedziela: turnieje pocieszenia (mecze do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym o 5-32. miejsca (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17-20., 21-24., 25-32. oraz dodatkowo o 17., 18., 19., 20. miejsca) z
udziałem zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach
turniejów pucharowych.

8.3.10

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.4

Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików

8.4.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.4.2

wysokość opłaty wpisowego: 30 zł;

8.4.3

rozstawienie: na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i
Młodzików zgodnie z procedurą losowania;

8.4.4

losowanie: następującymi przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.
Piątek: eliminacyjne turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane z
udziałem zawodniczek i zawodników, którzy:
- w eliminacjach wojewódzkich do turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsca,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
zawodach ITTF lub ETTU,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
akcjach szkoleniowych kadry narodowej.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju z powodów innych niż wymienione w pkt 8.4.5.2 i 8.4.5.3 nie mają prawa
startu w eliminacyjnych turniejach grupowych.
Systemy rozgrywania eliminacyjnych turniejów grupowych ustala Sędzia
Główny turnieju w zależności od liczby zawodniczek i zawodników.

8.4.5
8.4.5.1
8.4.5.2
8.4.5.3
8.4.5.4

8.4.6
8.4.7

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym (16 grup po 4 zawodniczki lub zawodników; kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2,
3-4, 1-4, 2-3) w celu wyłonienia 32 zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2.
miejsca w grupach, z udziałem 64 zawodniczek i 64 zawodników:
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8.4.7.1
8.4.7.2
8.4.7.3

- 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników według aktualnego
Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 1. i 2. miejsce,
- 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy uzyskali awans z eliminacyjnych
turniejów grupowych.

8.4.8

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników
według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Młodziczek i Młodzików, listy
uzupełnia się zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w
aktualnym Ogólnopolskim Rankingu Młodziczek i Młodzików.

8.4.9

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 32 zawodniczek i zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich do turnieju zajęli 1. i 2. miejsce, listy uprawnionych do startu
uzupełnia się na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego
zawodniczkami i zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsce.

8.4.10

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach grupowych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w
eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w
następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc listy uzupełnia się poprzez
odpowiednie zwiększenie liczby zawodniczek i zawodników uzyskujących awans z
eliminacyjnych turniejów grupowych.

8.4.10.1

8.4.10.2

8.4.11
8.4.11.1
8.4.11.2

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników:
- 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1
miejsca w grupach turniejów grupowych;
- 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.

8.4.12

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane po
zakończeniu turniejów grupowych o 33-40. i 41-48. miejsca (z udziałem 16
zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w grupach) oraz o 49-56. i 57-64.
miejsca (z udziałem 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. miejsca w
grupach).

8.4.13

Sobota - niedziela: turnieje pocieszenia (mecze do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym o 5-32. miejsca (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17-20., 21-24., 25-32. oraz dodatkowo o 17., 18., 19., 20. miejsca) z
udziałem zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach
turniejów pucharowych.

8.4.14

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.5

Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów

8.5.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.5.2

wysokość opłaty wpisowego: 30 zł;
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8.5.3

rozstawienie: na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i
Kadetów zgodnie z procedurą losowania;

8.5.4

losowanie: następującymi przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.

8.5.5

Piątek: eliminacyjne turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane z
udziałem zawodniczek i zawodników, którzy:
- w eliminacjach wojewódzkich do turnieju zajęli 3-32. miejsca,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
zawodach ITTF lub ETTU,
- występują w zagranicznych rozgrywkach ligowych,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
akcjach szkoleniowych kadry narodowej.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju z powodów innych niż wymienione w pkt 8.5.5.2, 8.5.5.3 i 8.5.5.4 nie mają
prawa startu w eliminacyjnych turniejach grupowych.
Systemy rozgrywania eliminacyjnych turniejów grupowych ustala Sędzia
Główny turnieju w zależności od liczby zawodniczek i zawodników.

8.5.5.1
8.5.5.2
8.5.5.3
8.5.5.4
8.5.5.5

8.5.6
8.5.7

8.5.7.1
8.5.7.2
8.5.7.3

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym (16 grup po 4 zawodniczki lub zawodników; kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2,
3-4, 1-4, 2-3) w celu wyłonienia 32 zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2.
miejsca w grupach, z udziałem 64 zawodniczek i 64 zawodników:
- 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników według aktualnego
Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 1. i 2. miejsce,
- 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy uzyskali awans z eliminacyjnych
turniejów grupowych.

8.5.8

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników
według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Kadetek i Kadetów, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w aktualnym
Ogólnopolskim Rankingu Kadetek i Kadetów.

8.5.9

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 32 zawodniczek i zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich do turnieju zajęli 1. i 2. miejsce, listy uprawnionych do startu
uzupełnia się na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego
zawodniczkami i zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsce.

8.5.10

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach grupowych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w
eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w
następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc listy uzupełnia się poprzez
odpowiednie zwiększenie liczby zawodniczek i zawodników uzyskujących awans z
eliminacyjnych turniejów grupowych.

8.5.10.1

8.5.10.2

8.5.11
8.5.12

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 4 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników:
- 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1
miejsca w grupach turniejów grupowych;
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8.5.13

- 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.

8.5.14

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane po
zakończeniu turniejów grupowych o 33-40. i 41-48. miejsca (z udziałem 16
zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w grupach) oraz o 49-56. i 57-64.
miejsca (z udziałem 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. miejsca w
grupach).

8.5.15

Sobota - niedziela: turnieje pocieszenia (mecze do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym o 5-32. miejsca (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17-20., 21-24., 25-32. oraz dodatkowo o 17., 18., 19., 20. miejsca) z
udziałem zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach
turniejów pucharowych.

8.5.16

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.6

Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów

8.6.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.6.2

wysokość opłaty wpisowego: 30 zł;

8.6.3

rozstawienie: na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i
Juniorów zgodnie z procedurą losowania;

8.6.4

losowanie: następującymi przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.
piątek: eliminacyjne turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane z
udziałem zawodniczek i zawodników, którzy:
- w eliminacjach wojewódzkich do turnieju zajęli 3-32. miejsca,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
zawodach ITTF lub ETTU,
- występują w zagranicznych rozgrywkach ligowych,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
akcjach szkoleniowych kadry narodowej.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju z powodów innych niż wymienione w pkt 8.6.5.2, 8.6.5.3 i 8.6.5.4 nie mają
prawa startu w eliminacyjnych turniejach grupowych.
Systemy rozgrywania eliminacyjnych turniejów grupowych ustala Sędzia
Główny turnieju w zależności od liczby zawodniczek i zawodników.

8.6.5
8.6.5.1
8.6.5.2
8.6.5.3
8.6.5.4
8.6.5.5

8.6.6
8.6.7

8.6.7.1
8.6.7.2
8.6.7.3
8.6.8

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym (16 grup po 4 zawodniczki lub zawodników; kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2,
3-4, 1-4, 2-3) w celu wyłonienia 32 zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2.
miejsca w grupach, z udziałem 64 zawodniczek i 64 zawodników:
- 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników według aktualnego
Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów,
- 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 1. i 2. miejsce,
- 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy uzyskali awans z eliminacyjnych
turniejów grupowych.
W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników
według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Juniorek i Juniorów, listy uzupełnia się
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zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w aktualnym
Ogólnopolskim Rankingu Juniorek i Juniorów.
8.6.9

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 32 zawodniczek i zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich do turnieju zajęli 1. i 2. miejsce, listy uprawnionych do startu
uzupełnia się na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego
zawodniczkami i zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsce.

8.6.10

W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach grupowych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w
eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w
następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc listy uzupełnia się poprzez
odpowiednie zwiększenie liczby zawodniczek i zawodników uzyskujących awans z
eliminacyjnych turniejów grupowych.

8.6.10.1

8.6.10.2

8.6.11
8.6.11.1
8.6.11.2

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 4 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników:
- 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1
miejsca w grupach turniejów grupowych;
- 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.

8.6.12

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane po
zakończeniu turniejów grupowych o 33-40. i 41-48. miejsca (z udziałem 16
zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3 miejsca w grupach) oraz o 49-56. i 57-64.
miejsca (z udziałem 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. miejsca w
grupach).

8.6.13

Sobota - niedziela: turnieje pocieszenia (mecze do 3 wygranych setów)
rozgrywane systemem pucharowym o 5-32. miejsca (5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,
14., 15., 16., 17-20., 21-24., 25-32. oraz dodatkowo o 17., 18., 19., 20. miejsca) z
udziałem zawodniczek i zawodników przegrywających w kolejnych rundach
turniejów pucharowych.

8.6.14

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.7

Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów

8.7.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.7.2

wysokość opłaty wpisowego: 50 zł;

8.7.3

rozstawienie: na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i
Seniorów zgodnie z procedurą losowania;

8.7.4

losowanie: następującymi przedziałami 1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-20, 2124, 25-28, 29-32, 33-40, 41-48, 49-56, 57-64.
Piątek: eliminacyjne turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane z
udziałem zawodniczek i zawodników, którzy:
- w eliminacjach wojewódzkich do turnieju zajęli 3-32. miejsca,

8.7.5
8.7.5.1

47

8.7.5.2
8.7.5.3
8.7.5.4
8.7.5.5

- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
zawodach ITTF lub ETTU,
- występują w zagranicznych rozgrywkach ligowych,
- nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do turnieju z powodu udziału w
akcjach szkoleniowych kadry narodowej.
Zawodniczki i zawodnicy, którzy nie wystąpili w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju z powodów innych niż wymienione w pkt 8.7.5.2, 8.7.5.3 i 8.7.5.4 nie mają
prawa startu w eliminacyjnych turniejach grupowych.

8.7.6

Systemy rozgrywania eliminacyjnych turniejów grupowych ustala Sędzia
Główny turnieju w zależności od liczby zawodniczek i zawodników

8.7.7

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym (16 grup po 3 zawodniczki lub 3 zawodników; kolejność gier: 2-3,
pokonany-1, zwycięzca-1) w celu wyłonienia 16 zawodniczek i 16 zawodników,
którzy zajmą 1. miejsca w grupach, z udziałem 48 zawodniczek i 48 zawodników:
- 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 1. i 2. miejsce,
- 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy uzyskali awans z eliminacyjnych
turniejów grupowych.
W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników
według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w aktualnym
Ogólnopolskim Rankingu Seniorek i Seniorów.
W przypadku wolnych miejsc na listach uprawnionych do startu w turniejach
grupowych wśród 32 zawodniczek i zawodników, którzy w eliminacjach
wojewódzkich do turnieju zajęli 1. i 2. miejsce, listy uprawnionych do startu
uzupełnia się na wniosek właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego
zawodniczkami i zawodnikami, którzy w danych eliminacjach wojewódzkich do
turnieju zajęli 3. lub kolejne miejsce.
W przypadku nadal występowania wolnych miejsc na listach uprawnionych do
startu w turniejach grupowych wśród 32 zawodniczek i 32 zawodników, którzy w
eliminacjach wojewódzkich zajęli 1. i 2. miejsce, listy uzupełnia się kolejno w
następujący sposób:
- wojewódzkiemu związkowi tenisa stołowego na terenie, którego organizowane są
zawody przysługuje prawo uzupełnienia list o jedną zawodniczkę i o jednego
zawodnika,
- w przypadku nadal występowania wolnych miejsc listy uzupełnia się poprzez
odpowiednie zwiększenie liczby zawodniczek i zawodników uzyskujących awans z
eliminacyjnych turniejów grupowych.

8.7.7.1
8.7.7.2
8.7.7.3

8.7.8

8.7.9

8.7.9.1

8.7.9.2

8.7.10
8.7.10.1
8.7.10.2

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 4 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników:
- 16 rozstawionych najlepszych zawodniczek i 16 rozstawionych najlepszych
zawodników według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów,
- 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy zajęli 1 miejsca w grupach turniejów
grupowych.

8.7.11

W przypadku wolnych miejsc na listach uprawionych do startu turniejów
pucharowych wśród 16 najlepszych zawodniczek i 16 najlepszych zawodników
według aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów, listy uzupełnia się
zawodniczkami i zawodnikami zajmującymi kolejne miejsca w aktualnym
Ogólnopolskim Rankingu Seniorek i Seniorów.

8.7.12

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane po
zakończeniu turniejów grupowych o 33-40. i 41-48. miejsca (z udziałem 16
zawodniczek i 16 zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach) oraz o 49-56. i
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57-64. miejsca (z udziałem 16 zawodniczek i 16 zawodników, którzy zajęli 3.
miejsca w grupach),
8.7.13

Sobota - niedziela: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym o 5-32. miejsca (5-6., 7-8,., 9-12., 13-16., 17-20., 21-24., 2532. oraz dodatkowo o 17., 18., 19., 20. miejsca) z udziałem zawodniczek i
zawodników przegrywających w kolejnych rundach turniejów pucharowych.

8.7.14

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody finansowe oraz dyplomy.

8.7.15

Łączna wartość nagród finansowych: 8.000 zł (w tym 1. miejsca – 2 x 2.000 zł, 2.
miejsca – 2 x 1.000 zł oraz 3-4. miejsca – 4 x 500 zł).

8.8

Grand Prix Polski Weteranów

8.8.1

Konkurencje: gra pojedyncza;

8.8.2

wysokość opłaty wpisowego: 40 zł;

8.8.3

rozstawienie: wyłącznie na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu
Weteranów.

8.8.4

Rozstawienie w 1. Grand Prix Polski Weteranów zawodniczki lub zawodnika
przychodzącego do starszej kategorii wiekowej następuje z zachowaniem liczby
punktów według końcowego Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów w sezonie
2014/2015.

8.8.5

Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii wiekowej jest udział co
najmniej 4 zawodniczek lub 4 zawodników (nie dotyczy zawodniczek powyżej 60
lat). W uzasadnionych przypadkach Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego może dopuścić rywalizacji zawodniczek i zawodników z różnych
kategorii wiekowych.

8.8.6

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym z udziałem nieograniczonej liczby zawodniczek i zawodników w celu
wyłonienia zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w grupach:
- grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 2-3, pokonany-1,
zwycięzca-1),
- grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 23),
- grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3,
2-4, 1-2, 4-5, 1-5, 2-3),
- zawodniczki i zawodnicy z tej samej miejscowości mogą rywalizować w tej samej
grupie turnieju grupowego.

8.8.6.1
8.8.6.2
8.8.6.3
8.8.6.4
8.8.7
8.8.7.1
8.8.7.2

8.8.8
8.8.8.1

Sobota: turnieje pocieszenia (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
pucharowym po zakończeniu turniejów grupowych o kolejne miejsca z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 3. miejsca w grupach
turniejów grupowych,
- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 4. i 5. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turnieju grupowego muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.
Niedziela: turnieje pucharowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
do 2 porażek z możliwością zajęcia 3-4. miejsca po pierwszej porażce, z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach
turniejów grupowych,
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8.8.8.2

- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i zawodników zgodnie z
zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie w
turniejach grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabeli turniejów
pucharowych.

8.8.9

Nagrody w turniejach pucharowych: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i
3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

8.8.10

Łączna wartość nagród rzeczowych: 5.000 zł

8.9

Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych

8.9.1

konkurencje: gra pojedyncza

8.9.2

wysokość opłaty wpisowego: 0 zł

8.9.3

rozstawienie: rozstawienie na podstawie rankingu ITTF oraz aktualnego
Ogólnopolskiego Rankingu Osób Niepełnosprawnych.

8.9.4

Warunkiem rozegrania zawodów w danej klasie niepełnosprawności jest udział co
najmniej 4 zawodniczek lub 4 zawodników. W przypadku mniejszej liczby
zawodników lub zawodniczek Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego zastosuje międzynarodowe przepisy dotyczące łączenia klas.

8.9.5

Sobota: turnieje grupowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane systemem
grupowym z udziałem zawodniczek i zawodników w celu wyłonienia zawodniczek i
zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w grupach:
- grupy po 3 zawodniczki lub 3 zawodników (kolejność gier: 2-3, pokonany-1,
zwycięzca-1),
- grupy po 4 zawodniczki lub 4 zawodników (kolejność gier: 1-3, 2-4, 1-2, 3-4, 1-4, 23),
- grupy po 5 zawodniczek lub 5 zawodników (kolejność gier: 2-5, 3-4, 1-4, 3-5, 1-3,
2-4, 1-2, 4-5, 1-5, 2-3).

8.9.6.1
8.9.6.2
8.9.6.3
8.9.7

8.9.7.1
8.9.7.2

8.9.8

Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane
systemem pucharowym lub grupowym (w przypadku do 5 zawodniczek lub 5
zawodników w danej klasie niepełnosprawności) z udziałem:
- rozstawionych zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 1. miejsca w grupach w
turniejów grupowych,
- zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów
grupowych dolosowanych do rozstawionych zawodniczek i rozstawionych
zawodników zgodnie z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w
tej samej grupie turniejów grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel
turniejów pucharowych.
Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych: zawodniczki i
zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują puchary, nagrody rzeczowe i
dyplomy. Nagrody rzeczowe wręczane są w zależności od możliwości organizatora
Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 9
Rozgrywki ligowe
9.1.

Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych

9.1.1.

Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych

9.1.1.1

Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych pomiędzy klubami sportowymi
ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn następuje na
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podstawie decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, po
złożeniu następujących dokumentów:
9.1.1.1.1

- wspólnego wniosku klubów sportowych o wyrażeniu zgody na przekazanie
miejsca w rozgrywkach drużynowych, który należy złożyć w następujących
terminach:

9.1.1.1.2

- drużyny ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn - do dnia 15 lipca 2015 roku,

9.1.1.1.3

- drużyny 1 ligi kobiet i mężczyzn - do dnia 31 lipca 2015 roku;

9.1.1.1.4

- uchwały klubu sportowego X o przekazaniu miejsca na rzecz klubu sportowego Y,

9.1.1.1.5

- uchwały klubu sportowego Y o przejęciu miejsca od klubu kluby sportowego X;

9.1.1.1.6

- potwierdzenia wniesienia opłaty za przejęcie miejsca: w ekstraklasie kobiet lub
Superlidze mężczyzn (opłata na rzecz Polskiego Związku Tenisa Stołowego - 10000
zł) lub 1. lidze kobiet i mężczyzn (opłata na rzecz Polskiego Związku Tenisa
Stołowego - 5000 zł).

9.1.1.2

Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych pomiędzy klubami sportowymi 2.
ligi kobiet i mężczyzn lub niższych klas rozgrywkowych następuje na podstawie
decyzji Wydziału Rozgrywek wojewódzkiego związku tenisa stołowego
prowadzącego dane rozgrywki drużynowe, po złożeniu następujących dokumentów:

9.1.1.2.1

- wspólnego wniosku klubów sportowych o wyrażeniu zgody na przekazanie
miejsca w 2. lidze kobiet i mężczyzn lub niższych klasach rozgrywkowych, który
należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2015 roku;

9.1.1.2.2

- uchwały klubu sportowego X o przekazaniu miejsca na rzecz klubu sportowego Y,

9.1.1.2.3

- uchwały klubu sportowego Y o przejęciu miejsca od klubu kluby sportowego X;

9.1.1.2.4

- potwierdzenia wniesienia opłaty za przejęcie miejsca w 2. lidze kobiet i mężczyzn
lub niższych klasach rozgrywkowych (opłata na rzecz wojewódzkiego związku
tenisa stołowego, z którego pochodzi klub sportowy przekazujący miejsce w
rozgrywkach drużynowych - do 3000 zł).

9.1.2

Warunki uczestnictwa

9.1.2.1

Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w rozgrywkach ligowych muszą
spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Rozgrywek PZTS
na sezon 2015/2016.

9.1.2.2

W sezonie 2015/2016 obowiązują następujące terminy dokonywania zmian
przynależności klubowej oraz nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego
licencji okresowych zawodniczkom i zawodnikom, a także przesyłania kart
zgłoszeniowych drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do rozgrywek
drużynowych w sezonie 2015/2016 za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl :

9.1.2.2.1

- do 15 lipca 2015 roku - termin dokonywania zmian przynależności klubowej oraz
nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych
zawodniczkom (licencja E) i zawodnikom (licencja SUP), a także zgłaszania do
Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego drużyn (wraz z
podaniem imiennych składów) do rozgrywek drużynowych ekstraklasy kobiet i
Superligi mężczyzn,

9.1.2.2.2

- do 31 lipca 2015 roku - termin dokonywania zmian przynależności klubowej oraz
nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych L
zawodniczkom i zawodnikom, a także zgłaszania do Wydziału Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do
rozgrywek drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn,

9.1.2.2.3

- do 10 września 2015 roku - termin dokonywania zmian przynależności klubowej
oraz nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowych S lub M
zawodniczkom i zawodnikom, a także zgłaszania do wojewódzkich związków tenisa
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stołowego drużyn (wraz z podaniem imiennych składów) do rozgrywek
drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn,
9.1.2.2.4

– do 31 grudnia 2015 roku - termin nadawania przez Polski Związek Tenisa
Stołowego licencji okresowych S lub M zawodniczkom i zawodnikom
uczestniczącym w rozgrywkach drużynowych 3. ligi i w niższych klasach
rozgrywkowych, spełniających warunki pkt 3.5.1.1.6 niniejszego Regulaminu
Rozgrywek z zastrzeżeniem, że regulaminy rozgrywek wojewódzkich związków
tenisa stołowego mogą określać termin wcześniejszy.

9.1.2.2.5

Zmiany danych w kartach zgłoszeniowych drużyn do rozgrywek drużynowych (z
wyjątkiem imiennych składów) mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie
pisemnego wniosku klubu sportowego oraz uzyskaniu zgody Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

9.1.2.3

Zawodniczka lub zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie
może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych w różnych szczeblach
rozgrywek ligowych.

9.1.2.4

Zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka (do
kategorii młodzieżowca włącznie) występujący w rozgrywkach 1. ligi oraz w
niższych klasach rozgrywkowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa
Stołowego i wojewódzkie związki tenisa stołowego może występować w
rozgrywkach Superligi mężczyzn lub ekstraklasy kobiet bez ograniczeń.

9.1.2.5

Zawodniczka lub zawodnik, który w sezonie rozgrywkowym rozegrał 3 mecze
ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niższej
klasie rozgrywkowej z wyjątkiem:

9.1.2.5.1

- zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 1998 roku i młodszego, który w sezonie
rozgrywkowym po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych ekstraklasy
kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi kobiet i mężczyzn traci prawo gry w danym
sezonie w niższej klasie rozgrywkowej,

9.1.2.5.2

- zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 2001 roku i młodszego, który w sezonie
rozgrywkowym po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych 2. ligi kobiet i
mężczyzn traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej.

9.1.2.6

Zawodniczka lub zawodnik kategorii wiekowej junior, który rozegrał 3 mecze w 2.
lidze traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej.

9.1.2.7

W ekstraklasie kobiet lub Superlidze mężczyzn może występować tylko jedna
drużyna kobiet lub jedna drużyna mężczyzn danego klubu sportowego.

9.1.2.8

W meczach barażowych o awans do ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn w
sezonie 2016/2017 nie mogą brać udziału drużyny klubów sportowych, których
drużyny, na podstawie końcowej tabeli rozgrywek ekstraklasy kobiet lub Superligi
mężczyzn w sezonie 2015/2016, zapewniły sobie prawo gry w rozgrywkach
ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn w sezonie 2016/2017.

9.1.2.9

W 1. lidze kobiet i mężczyzn mogą występować najwyżej 2 drużyny kobiet lub 2
drużyny mężczyzn danego klubu sportowego.

9.1.2.10

W przypadku występowania w tej samej grupie terytorialnej 1. ligi kobiet i
mężczyzn 2 drużyn kobiet lub 2 drużyn mężczyzn danego klubu sportowego, muszą
zostać spełnione następujące warunki:

9.1.2.9.1

- mecz pomiędzy drużynami tego samego klubu sportowego odbywa się przed
terminem pierwszej kolejki 1. rundy oraz przed terminem pierwszej kolejki 2. rundy
fazy zasadniczej,

9.1.2.9.2

- mecze z udziałem drużyn tego samego klubu sportowego odbywają się w tych
samych terminach i o tej samej godzinie,

9.1.2.9.3

- zawodniczka lub zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej z dwóch drużyn
klubu sportowego uczestniczących w rozgrywkach 1. ligi kobiet lub mężczyzn.
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9.1.2.10

Zawodniczka lub zawodnik uczestniczy w meczu, gdy rozegra w nim chociaż 1 grę
lub gdy jego drużynie przyznany zostanie walkower, a zawodniczka lub zawodnik są
wpisani do protokołu meczowego w podstawowym składzie.

9.1.2.11

Podczas rozgrywania meczu ligowego na ławce lub w boksie drużyny mogą
przebywać wyłącznie zawodniczki lub zawodnicy wpisani do protokołu meczowego
oraz trener i kierownik drużyny.

9.1.3

Gospodarz

9.1.3.1

Gospodarzem meczu ligowego ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi
kobiet i mężczyzn jest drużyna, wymieniona w terminarzu rozgrywek na pierwszej
pozycji, która otrzymuje rozstawienie A. W rundzie rewanżowej zmianie ulega
gospodarz meczu.

9.1.3.2

Gospodarzem pierwszego meczu barażowego o awans do ekstraklasy kobiet i
Superligi mężczyzn, jest drużyna, która zajęła niższe miejsce w tabeli końcowej 1.
ligi kobiet i mężczyzn.

9.1.3.3

Gospodarzem pierwszego meczu o utrzymanie się w 1. lidze kobiet i mężczyzn jest
drużyna, która zajęła niższe miejsce w tabeli końcowej 1. ligi kobiet i mężczyzn.

9.1.3.4

Gospodarzem pierwszego meczu barażowego o awans do 1. ligi kobiet i mężczyzn
jest drużyna wybrana na podstawie losowania przeprowadzonego przez Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego lub drużyna ustalona na zasadzie
porozumienia pomiędzy drużynami.

9.1.3.5

Gospodarzem pierwszego meczu fazy play-off ekstraklasy kobiet lub Superligi
mężczyzn jest drużyna, która zajęła niższe miejsce w tabeli końcowej fazy
zasadniczej. W meczu rewanżowym następuje zmiana gospodarza.

9.1.3.6

Gospodarz meczu ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków
rozgrywania meczu ligowego: sprzęt sportowy (stoły wraz z zestawem siatki, stoliki
i krzesła dla sędziów, numeratory, pojemniki na ręczniki, numery stołów, płotki o
odpowiedniej kolorystyce o wysokości 75 cm okalające pola gry o wymiarach 14 m
x 7 m), wysokość źródła oświetlenia (co najmniej 5 m od nawierzchni pola gry) o
natężeniu co najmniej 600 luksów nad powierzchnią stołu i co najmniej 400 luksów
nad całym polem gry, temperatura co najmniej 16 stopni Celsjusza, tło gry ciemne
nie zawierające jasnych źródeł światła ani światła dziennego.

9.1.4

Listy uprawnionych

9.1.4.1

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego publikuje na 21 dni przed
zakończeniem terminów zgłoszeń listy drużyn klubów sportowych uprawnionych
do startu w ekstraklasie kobiet, Superlidze mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn,
przygotowując je na podstawie wyników w sezonie 2014/2015.

9.1.4.2

Ostateczny podział na grupy północną i południową w 1. lidze kobiet i mężczyzn
ustala Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z
Wydziałem Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

9.1.4.3

W sezonie 2015/2016 w składzie drużyn występujących w 1. lidze kobiet i
mężczyzn musi występować co najmniej 1 zawodniczka lub zawodnik do kategorii
wiekowej młodzieżowiec włącznie.

9.1.4.4

W każdym meczu ligowym 1. ligi kobiet i mężczyzn musi wystąpić co najmniej 1
zawodniczka lub zawodnik do kategorii wiekowej młodzieżowiec włącznie przez
cały mecz (2 gry pojedyncze i gra podwójna).

9.1.5

Udział zawodnika zagranicznego

9.1.5.1

Klub sportowy może zgłosić do składu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach
drużynowych dowolną liczbę zawodniczek i zawodników zagranicznych.

9.1.5.2

Klub sportowy ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn do rozgrywek może zgłosić
dowolną liczbę zawodników zagranicznych, z tym że w danym meczu ligowym może
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występować tylko jeden zawodnik spoza państw będących członkami Europejskiej
Unii Tenisa Stołowego (ETTU) oraz musi występować minimum jeden zawodnik
posiadający polskie obywatelstwo lub Kartę Polaka. Zawodnik spoza państw
będących członkami Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU), który w danym
meczu ligowym rozpoczął serię gier pojedynczych, może być zastąpiony od drugiej
serii gier innym zawodnikiem spoza państw, będących członkami Europejskiej Unii
Tenisa Stołowego (ETTU).
9.1.5.3

W meczu ligowym w drużynie musi wystąpić jedna zawodniczka lub jeden zawodnik
posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka oraz może wystąpić jeden
zawodnik posiadający obywatelstwo państwa nie będącego członkiem Europejskiej
Unii Tenisa Stołowego (ETTU).

9.1.5.4

Zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo państwa nie będącego
członkiem Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU), który w meczu ligowym
rozpoczął serię gier pojedynczych może być zastąpiony od drugiej serii gier innym
zawodnikiem posiadającym obywatelstwo państwa nie będącego członkiem
Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU).

9.1.5.5

W meczu ligowym 1. ligi kobiet i mężczyzn oraz w meczach niższych klas
rozgrywkowych w grze podwójnej może wystąpić nowa, ale tylko jedna
zawodniczka lub jeden zawodnik posiadający obywatelstwo państwa nie będącego
członkiem Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU). Zawodniczka lub zawodnik
posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka musi grać w pierwszej i drugiej
rundzie gier pojedynczych oraz w grach podwójnych.

9.1.6

Indywidualne rankingi klubowe

9.1.6.1

W rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn nie
obowiązują indywidualne rankingi klubowe. Ustawienie zawodników w meczu jest
dowolne.

9.1.6.2

W rozgrywkach drużynowych 1. rundy fazy zasadniczej 1. ligi kobiet i mężczyzn
obowiązują indywidualne rankingi klubowe opracowane przez Wydział Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego według następujących zasad:

9.1.6.2.1

- liczba zwycięskich pojedynków w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet
lub Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015 (w przypadku równej liczby
zwycięstw o kolejności w indywidualnym rankingu klubowym decyduje mniejsza
liczba porażek),

9.1.6.2.2

- liczba zdobytych indywidualnie punktów (3 punkty za zwycięstwo na 1. stole, 2
punkt za zwycięstwo na 2. stole) w rozgrywkach drużynowych 1. ligi kobiet i
mężczyzn w sezonie 2014/2015 (w przypadku równej liczby zdobytych punktów o
kolejności w indywidualnym rankingu klubowym decyduje mniejsza liczba
straconych punktów),

9.1.6.3

W przypadku, gdy zawodniczka lub zawodnik nie rozegrał w sezonie 2014/2015
żadnego meczu w ekstraklasie kobiet, Superlidze mężczyzn lub 1. lidze kobiet i
mężczyzn, miejsce w indywidualnym rankingu klubowym zostanie ustalone na
podstawie końcowego Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów w sezonie
2014/2015.

9.1.6.4

Zawodniczka lub zawodnik zagraniczny występujący po raz pierwszy w
rozgrywkach drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego
musi znajdować się na 1. miejscu indywidualnego rankingu klubowego. W
przypadku zgłoszenia większej liczby zawodniczek i zawodników zagranicznych
występujących po raz pierwszy w rozgrywkach drużynowych przez Polski Związek
Tenisa Stołowego, indywidualny ranking klubowym zostanie ustalony na podstawie
rankingu światowego ITTF obowiązującego w dniu zakończenia przyjmowania
zgłoszeń klubów sportowych do rozgrywek drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn w
sezonie 2015/2016.
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9.1.6.5

Zawodniczka lub zawodnik, który nie odniósł zwycięstwa w rozgrywkach
drużynowych ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn w sezonie 2014/2015, nie
będzie brany pod uwagę przy ustaleniu indywidualnego rankingu klubowego na 1.
rundę fazy zasadniczej rozgrywek drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn w sezonie
2015/2016.

9.1.6.6

W szczególnych przypadkach miejsce zawodniczki lub zawodnika w indywidualnym
rankingu klubowym na 1. rundę fazy zasadniczej rozgrywek drużynowych 1. ligi
kobiet i mężczyzn ustala Wydział Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

9.1.6.7

W rozgrywkach drużynowych 2. rundy fazy zasadniczej 1. ligi kobiet i mężczyzn
obowiązują indywidualne rankingi klubowe, opracowane przez Wydział Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na podstawie liczby zdobytych indywidualnie
punktów (3 punkty za zwycięstwo na 1. stole, 2 punkt za zwycięstwo na 2. stole) w
rozgrywkach drużynowych 1. rundy fazy zasadniczej 1. ligi kobiet i mężczyzn w
sezonie 2015/2016 (w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności w
indywidualnym rankingu klubowym decyduje mniejsza liczba straconych punktów).

9.1.6.8

W meczach barażowych o awans do ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1.
ligi kobiet i mężczyzn nie stosuje się indywidualnych rankingów klubowych.
Ustawienie zawodników w meczu jest dowolne.

9.1.6.9

W meczach barażowych o utrzymanie w ekstraklasie kobiet, Superlidze mężczyzn
oraz 1. lidze kobiet i mężczyzn obowiązują indywidualne rankingi klubowe po 1.
rundzie fazy zasadniczej w sezonie 2015/2016.

9.1.6.10

W meczach 1. ligi kobiet i mężczyzn 2 najwyżej rozstawione zawodniczki lub
zawodnicy muszą występować w grach pojedynczych na pierwszym stole na pozycji
A i B lub X i Y.

9.1.6.11

W meczach 1. ligi kobiet i mężczyzn najwyżej rozstawiona zawodniczka lub
zawodnik musi występować w grze podwójnej na pierwszym stole.

9.1.6.12

W meczach 1. lidze kobiet i mężczyzn, w przypadku gdy najwyżej rozstawiona
zawodniczka lub zawodnik nie brał udziału w pierwszej serii gier pojedynczych, ma
prawo występować w drugiej serii gier pojedynczych na dowolnej pozycji.

9.1.6.13

Zawodniczki i zawodnicy będący w składzie drużyn uczestniczących w meczu,
którego wynik został zweryfikowany jako walkower, otrzymują punkty do
indywidualnego rankingu klubowego zgodnie ze zweryfikowanym wynikiem meczu.

9.1.7

Opłaty regulaminowe

9.1.7.1
9.1.7.2
9.1.7.3

9.1.7.4
9.1.7.5
9.1.7.6

- wpisowe do rozgrywek ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn - 1.500 zł,
- wpisowe do rozgrywek 1. ligi kobiet i mężczyzn - 1.100 zł,
- opłata za używanie nazwy sponsora przy nazwie klubu w rozgrywkach ekstraklasy
kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn - 100 zł od każdego
sponsora.
- opłata za przełożenie terminu meczu w ekstraklasie kobiet - 200 zł,
- opłata za przełożenie terminu meczu w Superlidze mężczyzn - 300 zł,
- opłata za przełożenie terminu meczu w 1. lidze kobiet i mężczyzn - 100 zł.

9.1.8

Przełożenie terminu meczu ligowego

9.1.8.1

Wniosek o przełożenie terminu meczu, po uzyskaniu zgody drużyny przeciwnej
(w przypadku Superligi mężczyzn również po uzyskaniu zgody władz Spółki Polska
Superliga Tenisa Stołowego), należy kierować drogą elektroniczną do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego co najmniej na 7 dni przed
terminem meczu wskazanym w terminarzu ligowym. Przełożenie godziny
rozpoczęcia meczu jest nieodpłatne.

9.1.8.2

Przełożenie terminu meczu ostatniej kolejki 2. rundy fazy zasadniczej jest
niedozwolone.
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9.1.8.3

Zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie dotyczące stanu zdrowia zawodniczek lub
zawodników nie może być podstawą do przełożenia terminu meczu.

9.1.8.4

Nieodpłatne przełożenie terminu meczu może nastąpić po uzyskaniu zgody
drużyny przeciwnej i Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w
następujących przypadkach:

9.1.8.4.1

- przełożenie terminu meczu w przypadku startu w zawodach ITTF lub ETTU
powołanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego reprezentantów Polski w
kategorii seniorów lub juniorów sklasyfikowanych w indywidualnym rankingu
klubowym na miejscach: 1-3 (ekstraklasa kobiet i Superliga mężczyzn) oraz 1-4 (1.
liga kobiet i mężczyzn) na termin wcześniejszy w stosunku do terminu meczu
wskazanego w terminarzu ligowym lub termin późniejszy lecz przed terminem
następnej kolejki ligowej,

9.1.8.4.2

- przełożenie terminu meczu w przypadku wyjazdu na zawody ITTF lub ETTU
powołanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego trenerów kadr młodzieżowych
będących równocześnie trenerami drużyn uczestniczących w rozgrywkach ligowych
na termin wcześniejszy w stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu
ligowym lub termin późniejszy (maksymalnie o 14 dni lecz przed terminem
następnej kolejki ligowej),

9.1.8.4.3

- przełożenie terminu meczu w przypadku startu zawodniczki lub zawodnika w
turnieju Grand Prix Polski w swojej kategorii wiekowej, sklasyfikowanego w
indywidualnym rankingu klubowym na miejscach: 1-3. (ekstraklasa kobiet i
Superliga mężczyzn) oraz 1-4. (1. liga kobiet i mężczyzn) na termin wcześniejszy w
stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu ligowym,

9.1.8.4.4

- przełożenie terminu meczu ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn z powodów
transmisji telewizyjnej lub internetowej na termin wcześniejszy lub późniejszy (o
jeden dzień) w stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu ligowym,

9.1.8.4.5

- przełożenie terminu meczu spowodowane niemożnością wynajmu hali sportowej
na termin wcześniejszy lub późniejszy o jeden dzień w stosunku do terminu
wskazanego w terminarzu ligowym.

9.1.8.5

Odpłatne przełożenie terminu meczu może nastąpić po uzyskaniu zgody drużyny
przeciwnej i Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego zgodnie z
następującymi zasadami:

9.1.8.5.1

- przełożenie terminu meczu może nastąpić wyłącznie na termin wcześniejszy (z
wyjątkiem meczów 1. kolejki Superligi mężczyzn) w stosunku do terminu meczu
wskazanego w terminarzu ligowym,

9.1.8.5.2

- przełożenie terminu meczu na termin późniejszy może nastąpić wyłącznie w
wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu zgody Wydziału Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego zatwierdzonej przez Zarząd Polskiego Związku Tenisa
Stołowego,

9.1.8.5.3

- do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty regulaminowej.

9.1.9

Ustalanie kolejności w tabeli

9.1.9.1

W przypadku 2 drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności
decyduje zawsze wynik bezpośredniej rywalizacji.

9.1.9.2

W przypadku 3 i więcej drużyn posiadających jednakową liczbę punktów
opracowuje się dodatkową tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów
ligowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w której o kolejności miejsc
decydują kolejno: liczba punktów, stosunek gier wygranych do przegranych,
stosunek setów zdobytych do straconych oraz stosunek piłek zdobytych do
straconych.

9.1.10

Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych
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9.1.10.1

Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych we wszystkich klasach rozgrywkowych
następuje na podstawie pisemnego wniosku klubu sportowego.

9.1.10.2

Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie 1. rundy fazy zasadniczej
rozgrywek ligowych skutkuje anulowaniem wyników wszystkich meczów danej
drużyny rozegranych w 1. rundzie fazy zasadniczej oraz korektą tabeli.

9.1.10.3

Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie przerwy pomiędzy 1. rundą a 2.
rundą fazy zasadniczej skutkuje zachowaniem wyników wszystkich meczów danej
drużyny rozegranych w 1. rundzie fazy zasadniczej.

9.1.10.4

Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie 2. rundy fazy zasadniczej
rozgrywek ligowych skutkuje anulowaniem wyników wszystkich meczów danej
drużyny rozegranych w 2. rundzie fazy zasadniczej przy zachowaniu wszystkich
meczów danej drużyny rozegranych w 1. rundzie fazy zasadniczej oraz korektą
tabeli.

9.1.10.5

W przypadku wykluczenia drużyny z rozgrywek ligowych stosuje się identyczne
zasady, jak w przypadku wycofania drużyny z rozgrywek ligowych.

9.1.11

Sprawozdawczość wynikowa

9.1.10.1

Sędzia Główny meczu ligowego ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi
kobiet i mężczyzn, zobowiązany jest - tuż po zakończeniu meczu za pomocą
wiadomości SMS lub rozmowy telefonicznej – do podania wyniku meczu
Wydziałowi Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

9.1.10.2

Sędzia Główny meczu ligowego ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi
kobiet i mężczyzn, zobowiązany jest - w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu za
pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl – do przesłania
wypełnionego elektronicznego protokołu meczowego do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

9.1.10.3

Polski Związek Związku Tenisa Stołowego w serwisie ligowym na stronie
internetowej www.pzts.pl publikuje terminarze, wyniki meczów, rankingi
indywidualne oraz tabele ligowe rozgrywek ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn
oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn.

9.1.12

Weryfikacja wyniku meczu ligowego

9.1.11.1

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego prowadzi weryfikację
wyników meczów ligowych ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn, 1 ligi kobiet i
mężczyzn oraz meczów barażowych i fazy play-off w terminie 21 dni od rozegrania
meczu według następujących kryteriów:

9.1.11.1.1 - data i miejsce rozegrania meczu ligowego,
9.1.11.1.2 - data nadania licencji okresowych klubom sportowym uczestniczącym w meczu,
9.1.11.1.3 - brak przeterminowanych zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku
do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
9.1.11.1.4 - brak przeterminowanych zobowiązań klubu sportowego w stosunku do
wojewódzkiego związku tenisa stołowego,
9.1.11.1.5 - brak przeterminowanych zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosunku
do Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o. (dotyczy wyłącznie drużyn Superligi
mężczyzn),
9.1.11.1.6 - występowanie zawodniczki lub zawodnika w składzie drużyny zgłoszonej do
rozgrywek,
9.1.11.1.7 - data nadania licencji okresowych zawodniczkom lub zawodnikom,
9.1.11.1.8 - brak przeterminowanych zobowiązań zawodniczek lub zawodników w stosunku
do Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
9.1.11.1.9 - brak przeterminowanych zobowiązań zawodniczek lub zawodników w stosunku
do wojewódzkiego związku tenisa stołowego,
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9.1.11.1.10 - zgodność ustawienia zawodniczek i zawodników z indywidualnym rankingiem
klubowym (dotyczy meczów ligowych 1. ligi kobiet i mężczyzn),
9.1.11.1.11 - zapewnienie przez drużynę gospodarzy odpowiednich warunków rozgrywania
meczu ligowego,
9.1.11.1.12 - zapewnienie przez drużynę gospodarzy podczas rozgrywania meczu ligowego
sprzętu sportowego (stoły, piłeczki) zgodnego z informacjami zawartymi w
zgłoszeniu drużyny gospodarzy do rozgrywek drużynowych,
9.1.11.1.13 - występowanie zawodniczki lub zawodnika w jednym terminie ligowym tylko w
jednym meczu,
9.1.11.1.14 - występowanie zawodniczki lub zawodnika odbywającego karę dodatkową
odsunięcia od następnego meczu ligowego.
9.2

Awanse i spadki

9.2.1

Do rozgrywek ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn awansują po 2 drużyny
według poniższych zasad:

9.2.1.1

- po zakończeniu drugiej rundy zasadniczej rozgrywek 1. ligi drużyny, które zajmą 1.
i 2. miejsca w 1 lidze w grupie północnej i południowej, rozgrywają dwumecz
barażowy o awans do ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn. W pierwszym
terminie grają: 2. drużyna z grupy północnej z 1. drużyną z grupy południowej, a 2.
drużyna z grupy południowej z 1. drużyną z grupy północnej. W przypadku
rezygnacji (nie skutkującej karami regulaminowymi) z udziału w barażach drużyn z
1. i 2. miejsca prawo gry uzyskuje kolejna drużyna z danej grupy 1 ligi. Zwycięzcy
dwumeczów awansują do ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn.

9.2.2

Z ekstraklasy kobiet spadają drużyny, które po zakończeniu drugiej rundy fazy
zasadniczej zajmą miejsca 9. i 10.

9.2.3

Z Superligi mężczyzn spadają drużyny, które po zakończeniu drugiej rundy fazy
zasadniczej zajmą miejsca 11. i 12.

9.2.4

W przypadku wolnych miejsc w ekstraklasie kobiet prawo startu posiadają w
pierwszej kolejności dwie drużyny spadające z ekstraklasy kobiet (kolejno: 9. a
następnie 10. drużyna w tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej), a następnie 2
drużyny, które przegrały rywalizację o awans do ekstraklasy kobiet.

9.2.5

W przypadku wolnych miejsc w Superlidze mężczyzn, prawo startu posiadają w
pierwszej kolejności dwie drużyny spadające z Superligi mężczyzn kobiet (kolejno:
11. a następnie 12. drużyna w tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej), a następnie
dwie drużyny, które przegrały rywalizację o awans do Superligi mężczyzn.

9.2.6

Drużyna wycofująca się z ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn przed dniem 15
lipca 2015 roku ma prawo gry w 1. lidze w bieżącym sezonie. Drużyna wycofująca
się z ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn w trakcie trwania sezonu ma prawo gry
w 1. lidze w sezonie 2016/2017.

9.2.7

Mecze barażowe o awans do ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn rozgrywa się
systemem rozgrywek obowiązującym w 1. lidze.

9.2.8

Drużyny 1. ligi kobiet i mężczyzn, które po zakończeniu drugiej rundy fazy
zasadniczej zajmują 8. i 9. miejsce rozgrywają dwumecz o utrzymanie w 1. lidze
kobiet i mężczyzn. Mecze rozgrywane są pomiędzy 8. zespołem grupy północnej a 9.
zespołem grupy południowej oraz 8. zespołem grupy południowej i 9. zespołem
grupy północnej. Drużyny, które w wyniku dwumeczu posiadają korzystniejszy
bilans utrzymują się w 1. lidze. W przypadku rezygnacji (nie skutkującej karami
regulaminowymi) z gry jednej z drużyn, drużyna przeciwna utrzymuje się w 1. lidze.

9.2.9

Z 1. ligi kobiet i mężczyzn spadają drużyny, które po zakończeniu drugiej rundy fazy
zasadniczej zajmą 10. miejsce.

9.2.10

Mecze barażowe o awans do 1. ligi kobiet i mężczyzn rozgrywa się systemem
rozgrywek obowiązującym w 1. lidze.
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9.2.11

Do rozgrywek 1. ligi kobiet i mężczyzn awansują po 4 najlepsze drużyny wyłonione
w rozgrywkach 2. ligi kobiet i mężczyzn rozgrywanych w oparciu o regulamin
rozgrywek ustalany przez wojewódzkie związki tenisa stołowego prowadzące
rozgrywki w danej strefie terytorialnej, według poniższej zasady:

9.2.11.1

- zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem grupy I: województwo wielkopolskie i
województwo zachodniopomorskie oraz mistrzem grupy II: województwo
kujawsko-pomorskie i województwo pomorskie,

9.2.11.2

- zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem grupy III: województwo lubelskie i
województwo podlaskie oraz mistrzem grupy IV: województwo mazowieckie i
województwo warmińsko-mazurskie,

9.2.11.3

- zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem grupy V: województwo łódzkie i
województwo świętokrzyskie oraz mistrzem grupy VI: województwo małopolskie i
województwo podkarpackie,

9.2.11.4

- zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem VII grupy VII: województwo opolskie i
województwo śląskie oraz mistrzem grupy VIII: województwo lubuskie i
województwo dolnośląskie.

9.2.12

W przypadku rezygnacji (nie skutkującej karami regulaminowymi) z gry mistrza
danej grupy terytorialnej, prawo gry uzyskuje kolejna drużyna z danej grupy
terytorialnej.

9.2.13

W przypadku rozgrywania 2. ligi w dwóch grupach terytorialnych(z udziałem 4
województw), drużyna zajmująca 1. miejsce uzyskuje bezpośredni awans do 1. ligi
kobiet i mężczyzn.

9.2.14

Na wniosek zainteresowanego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, po
uzyskaniu zgody Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
wstępna faza rozgrywek drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn w danej grupie
terytorialnej może być prowadzona przez każde z województw osobno.

9.3.

Ekstraklasa kobiet

9.3.1

System rozgrywek

9.3.1.1

Rozgrywki ekstraklasy kobiet z udziałem 10 drużyn uprawnionych do udziału w tej
klasie rozgrywek na podstawie wyników osiągniętych w sezonie 2014/2015
prowadzone są w 2 fazach: zasadniczej i play-off.

9.3.1.2

Drużyna występująca w meczu składa się z 3-5 zawodniczek. Zawodniczki
rezerwowe mają prawo wejść do gry po 3. grze meczu.

9.3.2

Faza zasadnicza składa się z 2 rund:

9.3.2.1

1. runda fazy zasadniczej: system każdy z każdym zgodnie z następującymi
zasadami:

9.3.2.1.1

- rozstawienie na podstawie końcowej tabeli rozgrywek ekstraklasy kobiet w
sezonie 2014/2015 oraz losowania pomiędzy 2 drużynami, które uzyskały awans do
ekstraklasy kobiet w sezonie 2015/2016.

9.3.2.1.2

- układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następująco:
1. runda fazy zasadniczej

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

10-1

1-9

8-1

1-7

6-1

1-5

4-1

1-3

2-1

9-2

2-8

7-2

2-6

5-2

2-4

3-2

10-2

3-9

8-3

3-7

6-3

3-5

4-3

10-3

5-9

9-4

4-8
59

7-4

4-6

5-4

10-4

7-9

9-6

6-8

8-5

5-7

6-5

5-10

9-10

9-8

8-10

8-7

7-10

7-6

6-10

9.3.2.2

2. runda fazy zasadniczej: system każdy z każdym według następujących zasad:

9.3.2.2.1

- w meczach 2. rundy fazy zasadniczej następuje zmiana gospodarza w stosunku do
meczu w 1. rundzie fazy zasadniczej;

9.3.2.2.2

- układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następująco:
2. runda fazy zasadniczej

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

1-10

9-1

1-8

7-1

1-6

5-1

1-4

3-1

1-2

2-9

8-2

2-7

6-2

2-5

4-2

2-3

2-10

9-3

3-8

7-3

3-6

5-3

3-4

3-10

9-5

4-9

8-4

4-7

6-4

4-5

4-10

9-7

6-9

8-6

5-8

7-5

5-6

10-5

10-9

8-9

10-8

7-8

10-7

6-7

10-6

9.3.3

Faza play-off: system mecz i rewanż z udziałem 4 najlepszych drużyn po 2. rundzie
fazy zasadniczej zgodnie z następującymi zasadami:

9.3.3.1

- 1. drużyna po 2. rundzie fazy zasadniczej rozgrywa 2 mecze półfinałowe z 4.
drużyną (gospodarz 1. meczu półfinałowego),

9.3.3.2

- 2. drużyna po 2. rundzie fazy zasadniczej rozgrywa 2 mecze półfinałowe z 3.
drużyną (gospodarz 1. meczu półfinałowego),

9.3.3.3

- w finałowej rywalizacji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski kobiet w sezonie
2015/2016 drużyny, które wygrały rywalizację półfinałową rozgrywają 2 mecze
finałowe (gospodarzem 1. meczu finałowego jest drużyna, która zajęła niższe
miejsce w tabeli po 2. rundzie fazy zasadniczej),

9.3.3.4

- zwycięzcą w rywalizacji półfinałowej i finałowej zostaje drużyna, która ma lepszy
bilans w dwumeczu: mecz i rewanż,

9.3.3.5

- drużyna, która wygrała rywalizację finałową otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza
Polski kobiet w sezonie 2015/2016, puchar i 5 medali złotych,

9.3.3.6

- drużyna, która przegrała rywalizację finałową otrzymuje puchar i 5 medali
srebrnych,

9.3.3.7

- drużyny, które przegrały rywalizację półfinałową otrzymują po 5 medali
brązowych.

9.3.4

Układ gier w meczu: mecz składa się z 3-5 gier rozgrywanych kolejno na jednym
stole według poniższego układu:
1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

C-Z

A-Y

B-X

9.3.5

Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw.

9.3.6

W meczach ligowych ekstraklasy kobiet w fazie zasadniczej za zwycięstwo
przyznaje się 2 punkty, a drużyna pokonana otrzymuje 0 punktów.

9.3.7

Gospodarz meczu może zarządzić przed 3. grą w meczu, 10 minutową przerwę
przeznaczoną m.in. na występ artystyczny, losowanie nagród dla publiczności, itp.
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9.4.

Superliga mężczyzn

9.4.1

System rozgrywek

9.4.1.1

W rozgrywkach Superligi mężczyzn może brać udział wyłącznie drużyna klubu
sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej posiadającego udziały spółce
Polska Superliga Tenisa Stołowego Sp. z o.o. i licencję okresową klubową na sezon
2015/2016.

9.4.1.2

Rozgrywki Superligi mężczyzn z udziałem 12 drużyn uprawnionych do udziału w tej
klasie rozgrywek na podstawie wyników w sezonie 2014/2015 lub na podstawie
"dzikich kart", prowadzone są w 2 fazach: zasadniczej i play-off.

9.4.1.3

Drużyna występująca w meczu składa się z 3-5 zawodników. Zawodnicy rezerwowi
mają prawo wejść do gry po 3. grze meczu.

9.4.1.4

Faza zasadnicza składa się z 2 rund:

9.4.1.4.1

1. runda fazy zasadniczej: system każdy z każdym według następujących zasad:

9.4.1.4.2

- rozstawienie drużyn następuje na podstawie końcowej tabeli rozgrywek Superligi
mężczyzn w sezonie 2014/2015 oraz losowania pomiędzy 2 drużynami, które
uzyskały awans do Superligi mężczyzn w sezonie 2015/2016.

9.4.1.5

Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następująco:
1. runda fazy zasadniczej

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

12-1

1-11

10-1

1-9

8-1

1-7

6-1

1-5

3-2

1-3

2-1

11-2

2-10

9-2

2-8

7-2

2-6

5-2

2-4

4-1

12-2

3-11

10-3

3-9

8-3

3-7

6-3

3-5

4-3

12-3

5-11

11-4

4-10

9-4

4-8

7-4

4-6

5-4

12-4

7-11

11-6

6-10

10-5

5-9

8-5

5-7

6-5

12-5

9-11

11-8

8-10

10-7

7-9

9-6

6-8

7-6

6-12

11-12

11-10

10-12

10-9

9-12

9-8

8-12

8-7

7-12

9.4.1.6

2. runda fazy zasadniczej: system każdy z każdym zgodnie z następującymi
zasadami:

9.4.1.6.1

rozstawienie drużyn następuje na podstawie tabeli po 1. rudzie fazy zasadniczej z
zachowaniem wszystkich wyników,

9.4.1.6.2

w meczach 2. rundy fazy zasadniczej następuje zmiana gospodarza w stosunku do
meczu w 1. rundzie fazy zasadniczej.

9.4.1.7

Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następująco:
2. runda fazy zasadniczej

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

1-12

11-1

1-10

9-1

1-8

7-1

1-6

5-1

1-4

3-1

1-2

2-11

10-2

2-9

8-2

2-7

6-2

2-5

4-2

2-3

2-12

11-3

3-10

9-3

3-8

7-3

3-6

5-3

3-4

3-12

11-5

4-11

10-4

4-9

8-4

4-7

6-4

4-5

4-12

11-7

6-11

10-6

5-10

9-5

5-8

7-5

5-6

5-12

11-9

8-11

10-8

7-10

9-7

6-9

8-6

6-7

12-6

12-11

10-11

12-10

9-10

12-9

8-9

12-8

7-8

12-7

9.4.1.8

Faza play-off: system mecz i rewanż z udziałem 4 najlepszych drużyn po 2. rundzie
fazy zasadniczej zgodnie z następującymi zasadami:
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9.4.1.8.1

- 1. drużyna po 2. rundzie fazy zasadniczej rozgrywa 2 mecze półfinałowe z 4.
drużyną (gospodarz 1. meczu półfinałowego),

9.4.1.8.2

- 2. drużyna po 2. rundzie fazy zasadniczej rozgrywa 2 mecze półfinałowe z 3.
drużyną (gospodarz 1. meczu półfinałowego),

9.4.1.8.3

- w finałowej rywalizacji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski mężczyzn w sezonie
2015/2016 drużyny, które wygrały rywalizację półfinałową rozgrywają 1 mecz
finałowy,

9.4.1.8.4

- zwycięzcą w rywalizacji półfinałowej zostaje drużyna, która ma lepszy bilans w
dwumeczu: mecz i rewanż,

9.4.1.8.5

- drużyna, która wygrała mecz finałowy otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza
Polski mężczyzn w sezonie 2015/2016, puchar i 5 medali złotych,

9.4.1.8.6

- drużyna, która przegrała mecz finałowy otrzymuje puchar i 5 medali srebrnych,

9.4.1.8.7

- drużyny, które przegrały rywalizację półfinałową otrzymują po 5 medali
brązowych.

9.4.1.9

Układ gier w meczu: mecz składa się z 3-5 gier rozgrywanych kolejno na

jednym stole według poniższego układu:
1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

A-X

B-Y

C-Z

A-Y

B-X

9.4.1.10

Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 zwycięstw.

9.4.1.11

W meczach ligowych Superligi mężczyzn za zwycięstwo 3:0 i 3:1 przyznaje się 3
punkty, a drużyna pokonana otrzymuje 0 punktów, zaś za zwycięstwo 3:2 przyznaje
się 2 punkty, a drużyna pokonana otrzymuje 1 punkt.

9.4.1.12

Gospodarz meczu może zarządzić przed 3. grą w meczu, 10 minutową przerwę
przeznaczoną m.in. na występ artystyczny, losowanie nagród dla publiczności, itp.

9.5

1. liga kobiet i mężczyzn

9.5.1

System rozgrywek

9.5.1.1

Rozgrywki 1. ligi kobiet i mężczyzn z udziałem 20 drużyn kobiet oraz 20 drużyn
mężczyzn (podzielonych zgodnie z położeniem geograficznym na 2 grupy
terytorialne: północną i południową po 10 drużyn kobiet i po 10 drużyn mężczyzn)
uprawnionych do udziału w tej klasie rozgrywek na podstawie wyników
osiągniętych w sezonie 2014/2015, prowadzone są w 2 rundach.

9.5.1.2

Drużyna występująca w meczu składa się z 4-6 zawodniczek lub zawodników.
Zawodniczki i zawodnicy rezerwowi mają prawo gry w drugiej serii gier.

9.5.1.3

1. runda: system każdy z każdym zgodnie z następującymi zasadami:

9.5.1.3.1

rozstawienie drużyn następuje na podstawie wyników w sezonie 2014/2015.

9.5.1.4

Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następująco:
1. runda

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

10-1

1-9

8-1

1-7

6-1

1-5

4-1

1-3

2-1

9-2

2-8

7-2

2-6

5-2

2-4

3-2

10-2

3-9

8-3

3-7

6-3

3-5

4-3

10-3

5-9

9-4

4-8
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7-4

4-6

5-4

10-4

7-9

9-6

6-8

8-5

5-7

6-5

5-10

9-10

9-8

8-10

8-7

7-10

7-6

6-10

9.5.1.5

2. runda: system każdy z każdym zgodnie z następującymi zasadami:

9.5.1.5.1

rozstawienie drużyn następuje na podstawie wyników po 1. rudzie,

9.5.1.5.2

w meczach 2. rundy następuje zmiana gospodarza w stosunku do meczu w 1.
rundzie.

9.5.1.6

Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następująco:
2. runda

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

1-10

9-1

1-8

7-1

1-6

5-1

1-4

3-1

1-2

2-9

8-2

2-7

6-2

2-5

4-2

2-3

2-10

9-3

3-8

7-3

3-6

5-3

3-4

3-10

9-5

4-9

8-4

4-7

6-4

4-5

4-10

9-7

6-9

8-6

5-8

7-5

5-6

10-5

10-9

8-9

10-8

7-8

10-7

6-7

10-6

9.5.1.7

Układ gier w meczu: mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na
dwóch stołach według poniższego układu:
Stół 1

Stół 2

1. gra

3. gra

5. gra

7. gra

9. gra

2. gra

4. gra

6. gra

8. gra

10. gra

A-X

B-Y

debel

A-Y

B-X

C-W

D-Z

debel

C-Z

D-W

9.5.1.8

W meczu rozgrywane są wszystkie 10 gier.

9.5.1.9

W meczach ligowych 1 lidze kobiet i mężczyzn za zwycięstwo przyznaje się 2
punkty, a drużyna pokonana otrzymuje 0 punktów, zaś w przypadku remisu obie
drużyny otrzymują po 1 punkcie.

9.5.1.10

Gospodarz meczu może zarządzić przed grami podwójnymi, 10 minutową przerwę
przeznaczoną m.in. na występ artystyczny, losowanie nagród dla publiczności, itp.

Rozdział 10
Drużynowy Puchar Polski
10.1

Drużynowy Puchar Polski kobiet i mężczyzn rozgrywany jest w następujących
fazach: eliminacje wojewódzkie, 4 turnieje półfinałowe oraz turniej finałowy.

10.2

Eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn
rozgrywane są oparciu o regulaminy rozgrywek ustalane przez wojewódzkie
związki tenisa stołowego.

10.3

W Drużynowym Pucharze Polski mecz składa się od 4 do 7 gier rozgrywanych
kolejno na jednym stole według poniższego układu gier, a mecz kończy się z chwilą
uzyskania przez jedną z drużyn 4 zwycięstw:
1. gra

2. gra

3. gra

4. gra

5. gra

6. gra

7. gra
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A-Y
10.4

10.5

10.6

B-X

C-Z

debel

A-X

C-Y

B-Z

turnieje półfinałowe (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywane w strefach
złożonych z grup terytorialnych wymienionych w pkt 2.2 niniejszego Regulaminu
Rozgrywek z udziałem drużyn, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły 1. miejsce.
turniej finałowy (mecze do 3 wygranych setów) rozgrywany z udziałem 4 drużyn
które w turniejach półfinałowych zajęły 1. miejsce (lub w przypadku rezygnacji –
kolejne miejsca).
System rozgrywania turnieju finałowego ustala Wydział Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Sędzią Głównym zawodów.

10.7

Nagrody w turnieju finałowym Drużynowego Pucharze Polski: drużyny, które
zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca w turnieju finałowym otrzymują puchary i medale.

10.8

Zwycięska drużyna ma prawo startu w europejskich rozgrywkach Pucharu
Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (The European Table Tennis Union - ETTU).

10.9

Drużynowy Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych

10.9.1

Zasady organizacji Drużynowego Pucharu Polski Osób Niepełnosprawnych zostaną
przedstawione w komunikacie organizacyjnym zawodów.

Rozdział 11
Badania lekarskie
11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.2

11.3

11.4

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 sportowym dzieci i młodzieży nadzorowanym
przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki muszą
bezwzględnie posiadać i każdorazowo okazać na żądanie sędziego głównego
zawodów aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego
poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z:
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia
(Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 500),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2011 Nr
111, poz. 653 z późn. zm.),
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie
zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania
orzeczenia lekarskiego (Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 502).
Orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydaje lekarz medycyny
sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.
Wykaz poradni medycyny sportowej posiadających umowę z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz uprawnionych lekarzy znajduje się na stronie
www.ptms.org.pl
Zawodniczki i zawodnicy powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej)
uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych objętych współzawodnictwem
sportowym Polskiego Związku Tenisa muszą przed rozpoczęciem zawodów złożyć
pisemne oświadczenie o uczestniczeniu w zawodach na własną odpowiedzialność .
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11.5

Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika
powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze
złożeniem przez zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w
meczu na własną odpowiedzialność.

Rozdział 12
Kontrola rakietek
12.1

Zasady ogólne

12.1.1

Podczas zawodów indywidualnych i drużynowych wymienionych w pkt 2.3.1
niniejszego Regulaminu Rozgrywek mogą być prowadzone kontrole rakietek
zgodnie z przepisami Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF) oraz
przepisami niniejszego Regulaminu Rozgrywek.

12.1.2

Sędzia Główny zawodów jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji
dotyczących wyboru zakresu kontroli, procedury przebiegu kontroli, nadzoru nad
jej realizacją oraz decyzji wynikających z przeprowadzonej kontroli. Decyzje
Sędziego Głównego dotyczące kontroli rakietek są ostateczne.

12.1.3

Osobami upoważnionymi do prowadzenia kontroli rakietek w pełnym zakresie są
osoby posiadające certyfikat Polskiego Związek Tenisa Stołowego upoważniający do
prowadzenia kontroli rakietek.

12.1.4

Osobami upoważnionymi do prowadzenia kontroli rakietek w ograniczonym
zakresie są wszyscy sędziowie desygnowani do prowadzenia zawodów.

12.1.5

Zawodniczka lub zawodnik mają prawo do dobrowolnej kontroli rakietek przed
zawodami w terminie wyznaczonym przez Sędziego Głównego. Negatywny wynik
dobrowolnej kontroli rakietki nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla
zawodniczki lub zawodnika. W czasie trwania zawodów nie ma możliwości
prowadzenia dobrowolnej kontroli rakietek.

12.2

Kontrola rakietki w pełnym zakresie

12.2.1

Kontrole rakietek w pełnym zakresie prowadzone są w specjalnie wyznaczonym
pomieszczeniu umożliwiającym przeprowadzenia kontroli zgodnie z przepisami
Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (ITTF) oraz niniejszego Regulaminu
Rozgrywek:

12.2.1.1

sprawdzenie okładzin zgodnie z aktualną listą okładzin dopuszczonych do
stosowania przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego (ITTF) – LARC (List
of Authorised Racket Coverings),

12.2.1.2

kontrola okładzin pod kątem prawidłowości naklejenia ze szczególnym
uwzględnieniem równomierności pokrycia powierzchni rakietki (okładzina nie
może być węższa, ani też wystawać poza obrys zewnętrzny rakietki o więcej niż ±
2.0 mm),

12.2.1.3

kontrola okładzin pod kątem niedopuszczalnej chemicznej, fizycznej lub innego
rodzaju modyfikacji właściwości fabrycznych okładzin,

12.2.1.4

kontrola okładzin pod kątem widocznych uszkodzeń mechanicznych,

12.2.1.5

kontrola całkowitej grubości: okładzina + podkład + klej (w przypadku okładzin z
podkładem maksymalna średnia dopuszczalna grubość wynosi 4,04 mm, a w
przypadku okładzin bez podkładu - 2,0 mm) prowadzona za pomocą miernika do
badania grubości okładzin zalecanego przez Międzynarodową Federację Tenisa
Stołowego (ITTF),

12.2.1.6

kontrola płaskości powierzchni okładzin (maksymalna odchyłka w przypadku
wklęsłości -0,5 mm, a w przypadku wypukłości +0,2 mm) prowadzona za pomocą
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miernika do badania płaskości okładzin zalecanego przez Międzynarodową
Federację Tenisa Stołowego (ITTF),
12.2.1.7

kontrola obecności i wartości stężenia szkodliwych dla zdrowia lotnych związków
organicznych (VOC - Volatile Organic Compounds) zawartych w klejach oraz
środkach chemicznych używanych do tuningu okładzin (maksymalna wartość
stężenia 3,0 ppm) prowadzona za pomocą miernika do badania obecności lotnych
związków organicznych MiniRAE Lite typ PGM-7300.

12.3

Procedura kontroli rakietki w pełnym zakresie

12.3.1

Sędzia Główny zawodów wyznacza w drodze losowania lub wskazuje zawodniczki i
zawodników do kontroli rakietek, którzy mają obowiązek dostarczyć swoje rakietki
do pomieszczenia kontroli rakietek przed rozpoczęciem gry w terminie, określonym
przez Sędziego Głównego zawodów.

12.3.2

W przypadku, gdy zawodniczka lub zawodnik wyznaczeni do kontroli rakietki nie
dostarczyli swoich rakietek do kontroli przed rozpoczęciem gry, lub gdy rakietka
uległa uszkodzeniu w czasie gry w stopniu uniemożliwiającym jej dalsze
użytkowanie i wymagała wymiany, kontrola rakietki jest przeprowadzana po
zakończeniu danej gry.

12.3.3

Po zakończeniu kontroli, rakietki są przekazywane przez sędziego desygnowanego
do prowadzenia danej gry, bezpośrednio przed rozpoczęciem gry, zawodniczkom
lub zawodnikom znajdującym się w polu gry.

12.3.4

W przypadku kontroli rakietek po zakończeniu gry sędzia liczący desygnowany do
prowadzenia danej gry zabezpiecza rakietki w papierowych opakowaniach w
sposób umożliwiający identyfikację zawodniczki lub zawodnika oraz dostarcza
rakietki do pomieszczenia kontroli rakietek.

12.3.5

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport zgodny z wzorem
zatwierdzonym przez Międzynarodową Federacje Tenisa Stołowego (ITTF).

12.3.6

O każdym negatywnym wyniku kontroli rakietki, osoby upoważnione do
prowadzenia kontroli rakietek informują natychmiast Sędziego Głównego zawodów.

12.4

Kontrola rakietki w ograniczonym zakresie

12.4.1

sprawdzenie okładzin zgodnie z aktualną listą okładzin dopuszczonych do
stosowania przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego – LARC (List of
Authorised Racket Coverings),

12.4.2

kontrola okładzin pod kątem prawidłowości naklejenia ze szczególnym
uwzględnieniem równomierności pokrycia powierzchni rakietki (okładzina nie
może być węższa, ani też wystawać poza obrys zewnętrzny rakietki o więcej niż ±
2.0 mm),

12.4.3

kontrola okładzin pod kątem niedopuszczalnej chemicznej, fizycznej lub innego
rodzaju modyfikacji właściwości fabrycznych okładzin,

12.4.4

kontrola okładzin pod kątem widocznych uszkodzeń mechanicznych,

12.4.5

kontrola całkowitej grubości: okładzina + podkład + klej (w przypadku okładzin z
podkładem maksymalna średnia dopuszczalna grubość wnosi 4,04 mm, a w
przypadku okładzin bez podkładu - 2,0 mm) prowadzona za pomocą typowej miarki
sędziowskiej,

12.4.6

kontrola płaskości powierzchni okładzin (maksymalna odchyłka w przypadku
wklęsłości -0,5 mm, a w przypadku wypukłości +0,2 mm) prowadzona za pomocą
typowej miarki sędziowskiej.

12.5

Procedura kontroli rakietki w ograniczonym zakresie
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12.5.1

Kontrola rakietek w ograniczonym zakresie, w zależności od decyzji Sędziego
Głównego zawodów, jest przeprowadzana w systemie tzw. Call Area, lub w polu gry,
bezpośrednio przed rozpoczęciem regulaminowej rozgrzewki.

12.5.2

W przypadku uprzednio przeprowadzonej kontroli rakietek w pełnym zakresie,
ponowna ich kontrola w ograniczonym zakresie nie jest realizowana.

12.5.3

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do wyniku kontroli rakietek
przeprowadzonej w ograniczonym zakresie, Sędzia Główny może zarządzić kontrolę
rakietek w pełnym zakresie.

12.6

Negatywny wynik kontroli rakietki przed rozpoczęciem grą

12.6.1

Negatywny wyniku kontroli rakietki skutkuje ukaraniem zawodnika lub
zawodniczki żółtą kartką. W takiej sytuacji zawodnik\zawodniczka może
kontynuować grę, pod warunkiem bezzwłocznego (nie później niż w ciągu 5 minut)
dostarczenia do pola gry rakietki rezerwowej, która zostanie poddana kontroli po
zakończeniu gry.

12.6.2

Brak rakietki rezerwowej skutkuje odsunięciem zawodniczki lub zawodnika od
danej gry oraz weryfikacją wyniku gry jako walkoweru dla przeciwnika.

12.6.3

Negatywny wynik kontroli rakietki rezerwowej skutkuje weryfikacją wyniku gry
jako walkoweru dla przeciwnika.

12.6.4

Brak rakietki rezerwowej lub negatywny wynik kontroli rakietki rezerwowej nie
eliminują zawodniczki lub zawodnika z dalszego udziału w danym meczu
drużynowym, zawodach indywidualnych lub drużynowych.

12.6.5

Trzeci negatywny wynik kontroli rakietki podczas meczu drużynowego lub podczas
zawodów indywidualnych lub drużynowych skutkuje ukaraniem zawodniczki lub
zawodnika czerwoną kartką oraz dyskwalifikacją z dalszego udziału w meczu
drużynowym, zawodach indywidualnych lub drużynowych.

12.7

Negatywny wynik kontroli rakietki po zakończeniu gry

12.7.1

Każdy negatywny wynik kontroli rakietki skutkuje weryfikacją wyniku gry jako
walkower dla przeciwnika.

12.7.2

W przypadku rozegrania kolejnej gry w meczu drużynowym przez zawodniczkę lub
zawodnika, którego wcześniejsza gra została zweryfikowana jako walkower dla
przeciwnika, jego rakietka, po zakończeniu tej gry, będzie obowiązkowo poddana
kontroli w pełnym zakresie.

12.7.3

Weryfikacja wyniku gry zawodniczki lub zawodnika jako walkower dla przeciwnika
podczas meczu drużynowego skutkuje stosowną weryfikacją wyniku mecz
drużynowego, a kolejne gry są rozgrywane zgodnie z protokołem meczowym.

12.7.4

Pierwszy lub drugi negatywny wynik kontroli rakietki podczas meczu drużynowego
lub podczas zawodów indywidualnych lub drużynowych nie eliminują zawodniczki
lub zawodnika z dalszego udziału w danym meczu drużynowym, zawodach
indywidualnych lub drużynowych.

12.7.5

Trzeci negatywny wynik kontroli rakietki podczas meczu drużynowego lub podczas
zawodów indywidualnych lub drużynowych skutkuje ukaraniem zawodniczki lub
zawodnika czerwoną kartką oraz dyskwalifikacją z dalszego udziału w meczu
drużynowym, zawodach indywidualnych lub drużynowych.

Rozdział 13
Sprawy sędziowskie
13.1

Oficjalnym przedstawicielem Polskiego Związku Tenisa Stołowego na zawodach
sportowych wymienionych w pkt 2.3.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek jest
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Sędzia Główny powołany przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w porozumieniu z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa
Stołowego spośród sędziów posiadających licencję okresową sędziego na sezon
2015/2016.
13.2

Do obowiązków Sędziego Głównego należy sprawdzenie prawidłowości zgłoszeń do
zawodów, uprawnień do udziału w zawodach zgodnie z Rozdziałem 4 System
licencyjny oraz Rozdziałem 9 Badania lekarskie niniejszego Regulaminu Rozgrywek, a
także warunków technicznych rozgrywania zawodów.

13.3

Sędziowie Główni zawodów sportowych, wymienionych w pkt. 2.3.1.1 i 2.3.1.2
niniejszego Regulaminu Rozgrywek są zobowiązani, terminie 3 dni od ich
zakończenia, do przesłania za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl
sprawozdania z przebiegu zawodów.

13.4

Mecze ligowe ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn są prowadzone przez 1
sędziego posiadającego nadaną przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencję
okresową sędziego na sezon 2015/2016 delegowanego przez Wydział Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego

13.5

Mecze ligowe 1. ligi kobiet i mężczyzn są prowadzone przez 2 sędziów posiadających
nadaną przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencję okresową sędziego na sezon
2015/2016:

13.5.1

- Sędziego Głównego delegowanego przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego w porozumieniu z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa
Stołowego,

13.5.2

- Sędziego Asystenta delegowanego przez Kolegium Sędziów wojewódzkiego
związku tenisa stołowego, na którego terenie rozgrywany jest mecz ligowy.

13.6

Sędzia Główny meczu ligowego ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi
kobiet i mężczyzn, zobowiązany jest tuż po zakończeniu meczu do podania telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS – wyniku meczu Wydziałowi
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

13.7

Sędzia Główny meczu ligowego ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi
kobiet i mężczyzn, zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu do
przesłania - za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl –
wypełnionego elektronicznego protokołu meczowego do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

13.8

Mecze ligowe 2. ligi kobiet i mężczyzn oraz niższych klas rozgrywkowych są
prowadzone przez sędziów delegowanych przez Kolegia Sędziów wojewódzkich
związków tenisa stołowego spośród sędziów posiadających niezbędne
kwalifikacje.

13.9

W przypadku nie przybycia sędziego, delegowanego na dany mecz ligowy, drużyny
uczestniczące w meczu, uzgadniają kandydaturę innego, obecnego w miejscu
rozgrywania meczu sędziego, posiadającego niezbędne uprawnienia sędziowskie.

13.10

Organizator zawodów, na które został wyznaczony sędzia zamiejscowy, ma
obowiązek rezerwacji noclegów dla sędziego, o ile wystąpi taka potrzeba.

13.11

Koszty delegacji sędziowskich każdorazowo pokrywa organizator zawodów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 14
Przepisy dyscyplinarne
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14.1

Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Tenisa Stołowego zatwierdzone w dniu 29
sierpnia 2015 roku w Warszawie podczas Walnego Zebrania Delegatów Polskiego
Związku Tenisa Stołowego określają zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, a
także przepisy antydopingowe, w tym w szczególności Światowego Kodeksu
Antydopingowego znowelizowanego w dniu 1 stycznia 2015 roku przez Komisję do
Zwalczania Dopingu w Sporcie, przez podmioty biorące udział we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa
Stołowego, zarówno poprzez bezpośrednie uczestnictwo w tym współzawodnictwie,
jak i przy okazji organizacji powołanego współzawodnictwa.

14.2

Naruszenie reguł współzawodnictwa sportowego podczas zawodów, ukarane
zgodnie z tymi regułami przez sędziego lub odpowiedni organ, nie stanowi
przewinienia dyscyplinarnego.

14.3

Rażące naruszenie reguły współzawodnictwa sportowego podczas zawodów może
być odrębnie uznane za przewinienie dyscyplinarne i odrębnie ukarane.

14.4

Kodeks Antydopingowy będący załącznikiem nr 1 do Przepisów Dyscyplinarnych
Polskiego Związku Tenisa Stołowego (w tym każdorazowa zmiana Kodeksu
Antydopingowego), stanowi integralną cześć Przepisów Dyscyplinarnych. Polski
Związek Tenisa Stołowego wykonuje prawa i obowiązki przypisane polskim
związkom sportowym w Kodeksie Antydopingowym, a zawodnicy i inne osoby
wykonują prawa i obowiązki przypisane im w Kodeksie Antydopingowym, w tym w
szczególności w art. 19 Kodeksu Antydopingowego, jak również uznają i akceptują
podporządkowanie organom dyscyplinarnym Polskiego Związku Tenisa Stołowego
w zakresie decyzji wydawanych przez te organy na podstawie Kodeksu
Antydopingowego, z zastrzeżeniem procedur odwoławczych przewidzianych w
Kodeksie Antydopingowym.

Rozdział 15
Współzawodnictwo sportowe PZTS
15.1

Współzawodnictwo sportowe organizowane przez Polski Związek Tenisa Stołowego
obejmuje następujące zawody sportowe:

15.1.1
15.1.1.1
15.1.1.2
15.1.1.3
15.1.1.4
15.1.1.5
15.1.1.6
15.1.1.7
15.1.1.8
15.1.1.9

Mistrzostwa Polski:
Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów - Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów
Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych
eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski

15.1.2
15.1.2.1
15.1.2.2
15.1.2.3
15.1.2.4
15.1.2.5
15.1.2.6
15.1.2.7

turnieje ogólnopolskie:
3 turnieje Grand Prix Polski Żaczek i Żaków
3 turnieje Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików
3 turnieje Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów
3 turnieje Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów
3 turnieje Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów
9 turniejów Grand Prix Polski Weteranów
3 turnieje Grand Prix Polski Niepełnosprawnych
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15.1.2.8

eliminacje wojewódzkie do turniejów Grand Prix Polski

15.1.3
15.1.3.1
15.1.3.2
15.1.3.3
15.1.3.4
15.1.3.5
15.1.3.6

rozgrywki ligowe:
ekstraklasa kobiet
Superliga mężczyzn
1. liga kobiet (grupa północna i południowa)
1. liga mężczyzn (grupa północna i południowa)
II liga kobiet
II liga mężczyzn

15.1.4
15.1.4.1
15.1.4.2
15.1.4.3
15.1.4.4
15.1.4.5
15.1.4.6
15.1.4.7

Drużynowy Puchar Polski:
turniej finałowy Drużynowego Pucharu Polski kobiet
turniej finałowy Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn
4 turnieje półfinałowe Drużynowego Pucharu Polski kobiet
4 turnieje półfinałowe Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn
Drużynowy Puchar Polski Niepełnosprawnych
eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski kobiet
eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn

15.1.5

Wojewódzkie związki tenisa stołowego są zobowiązane w terminie do poniedziałku
poprzedzającego rozpoczęcie Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski,
turniejów Grand Prix Polski lub turniejów półfinałowych Drużynowego Pucharu
Polski, do przesłania za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wyników
eliminacji wojewódzkich do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski,
eliminacji wojewódzkich do turniejów Grand Prix Polski oraz eliminacji
wojewódzkich Drużynowego Pucharu Polski.

15.1.6

Wojewódzkie związki tenisa stołowego są zobowiązane w terminie 14 dni od
zakończenia rozgrywek drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn do przesłania za
pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl końcowych tabel rozgrywek
drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn.

15.1.7

Nieprzesłanie lub opóźnienie w przesłaniu przez wojewódzki związek tenisa
stołowego wyników wymienionych w pkt 15.1.5 i 15.1.6 niniejszego Regulaminu
Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016 powoduje nałożenie przez Polski Związek
Tenisa Stołowego na wojewódzki związek tenisa stołowego kary finansowej w
wysokości 500 zł.

15.1.8

Po zakończeniu weryfikacji wyników zawodów indywidualnych i drużynowych
wymienionych w pkt 2.3.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon
2015/2016 Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa na podstawie zasad
punktacji rozgrywek indywidualnych i drużynowych, opracowuje i publikuje w
terminie 14 dni od zakończenia zawodów wyniki współzawodnictwa sportowego
organizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego w postaci:

15.1.8.1

15.1.8.2
15.1.8.3
15.1.8.4
15.1.8.5

- Ogólnopolskich Rankingów seniorek i seniorów, młodzieżówek i młodzieżowców,
juniorek i juniorów, kadetek i kadetów, młodziczek i młodzików, żaczek i żaków,
weteranek i weteranów oraz zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych,
- klasyfikacji województw obejmującej wyniki rozgrywek indywidualnych,
- klasyfikacji województw obejmującej wyniki rozgrywek drużynowych,
- klasyfikacji klubów sportowych obejmującej wyniki rozgrywek indywidualnych,
- klasyfikacji klubów sportowych obejmującej wyniki rozgrywek drużynowych.

15.1.9

Ogólnopolskie Rankingi

15.1.9.1

W 1. turniejach Grand Prix Polski obowiązuje rozstawienie na podstawie końcowego
Ogólnopolskiego Rankingu w sezonie 2014/2015.
70

15.1.9.2

W kolejnych turniejach Grand Prix Polski obowiązuje rozstawienie na podstawie
aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu, do którego zaliczane są punkty zdobyte przez
zawodniczkę lub zawodnika w kolejnych turniejach Grand Prix Polski w sezonie
2015/2016.

15.1.9.3

W zawodach weteranów od 6. turnieju Grand Prix Polski Weteranów obowiązuje
rozstawienie na podstawie aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów, do
którego zaliczane są 4 największe liczby punktów zdobyte przez zawodniczkę lub
zawodnika w sezonie 2015/2016.

15.1.9.4

Do końcowych Ogólnopolskich Rankingów seniorek i seniorów, juniorek i juniorów,
kadetek i kadetów, młodziczek i młodzików oraz żaczek i żaków zaliczane są 3
największe liczby punktów zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w sezonie
2015/2016 podczas: Indywidualnych Mistrzostw Polski, 3 turniejów Grand Prix
Polski, Indywidualnych Mistrzostw Województwa oraz wojewódzkich eliminacji do
turniejów Grand Prix Polski.

15.1.9.5

Zawodniczka lub zawodnik umieszczeni na listach uprawnionych do startu w
turniejach Grand Prix Polski, którzy nie wystąpili w zawodach z powodu udziału w
imprezach lub zawodach sportowych organizowanych przez ITTF lub ETTU na
podstawie powołań Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz z powodu udziału w
rozgrywkach pucharowych ETTU - na podstawie pisemnego wniosku klubu
sportowego złożonego w terminie 7 dni od zakończenia turnieju Grand Prix Polski otrzymują średnią liczbę punktów zdobytych podczas 2 ostatnich, kolejnych
turniejów Grand Prix Polski. Punkty doliczane są do Ogólnopolskiego Rankingu
publikowanego po turnieju Grand Prix Polski, w którym zawodniczka lub zawodnik
nie wystąpili.

15.1.9.6

Zawodniczka lub zawodnik umieszczeni na listach uprawnionych do startu w
turniejach Grand Prix Polski, którzy nie wystąpili w zawodach z uwagi na stan
zdrowia udokumentowany orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim otrzymają,
na wniosek klubu sportowego, najmniejszą liczbę punktów do zdobycia w turnieju
pucharowym (w przypadku seniorki lub seniora) lub turnieju grupowym (w
przypadku juniorki lub juniora, kadetki lub kadeta, młodziczki lub młodzika oraz
żaczki lub żaka).

15.1.9.7

Do końcowego Ogólnopolskiego Rankingu młodzieżówek i młodzieżowców zaliczane
są punkty zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w sezonie 2015/2016 podczas
Młodzieżowych Mistrzostw Polski oraz Młodzieżowych Mistrzostw Województwa.

15.1.9.8

Do końcowego Ogólnopolskiego Rankingu Osób Niepełnosprawnych zaliczane są 3
największe liczby punktów zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w roku 2015
podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych oraz 3
turniejów Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych (obowiązuje punktacja jak w
kategorii seniorów).

15.1.9.9

Do końcowego Ogólnopolskiego Rankingu Weteranów zaliczane są 4 największe
liczby punktów zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w sezonie 2015/2016
podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Weteranów oraz 9 turniejów Grand Prix
Polski Weteranów.

15.1.9.10 Do końcowej Klasyfikacji Generalnej Weteranów zaliczane są wszystkie liczby
punktów zdobyte przez zawodniczkę lub zawodnika w sezonie 2015/2016 podczas
9 turniejów Grand Prix Polski Weteranów.
15.1.9.11 W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punktów
o kolejności w Ogólnopolskim Rankingu lub Klasyfikacji Generalnej Weteranów
decyduje większa liczba punktów zdobyta w poprzednich lub kolejnych zawodach
zaliczanych do aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu lub Klasyfikacji Generalnej
Weteranów.
15.1.10

Nagrody
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15.1.10.1 Województwa i kluby sportowe, które zajęły 1-3. miejsca w klasyfikacji obejmującej
wyniki rozgrywek indywidualnych oraz w klasyfikacji obejmującej wyniki
rozgrywek drużynowych w sezonie 2015/2016 otrzymują patery.
15.1.10.2 Województwa i kluby sportowe, które zajęły 4-8. miejsca w klasyfikacji obejmującej
wyniki rozgrywek indywidualnych oraz w klasyfikacji obejmującej wyniki
rozgrywek drużynowych w sezonie 2015/2016 otrzymują dyplomy.

Rozdział 16
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
16.1

System Sportu Młodzieżowego to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji
szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na
zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu, koordynowany przez
ten resort i dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na
rozwój sportu dzieci i młodzieży.

16.2

Celem Systemu Sportu Młodzieżowego jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej
sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego i możliwości
podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania jej do reprezentowania kraju
we
współzawodnictwie
międzynarodowym,
zarówno
w
kategoriach
młodzieżowych, jak i w dalszej perspektywie olimpijskiej.

16.3

System Sportu Młodzieżowego obejmuje dwa podsystemy: szkolenia sportowego
młodzieży uzdolnionej oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

16.4

Podsystem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży porządkuje różne
formy i rodzaje rywalizacji, przewidując pewne ograniczenia nadmiernej lub
nieuzasadnionej eksploatacji startowej młodych zawodników, zależnie od kategorii
wieku i płci. Celem systemu nie są bowiem wyłącznie osiągnięcia na danym etapie
szkolenia lecz sukces sportowy w dalszej perspektywie czasowej.
Współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej zostało ujęte w system punktacji
opracowany dla czterech kategorii wiekowych, od młodzika do młodzieżowca, w
każdym ze sportów objętych Systemem Sportu Młodzieżowego.

16.5

Założenia organizacyjne i finansowe Programu szkolenia i współzawodnictwa
sportowego młodzieży uzdolnionej są opracowywane corocznie przez departament
właściwy w zakresie sportu młodzieżowego i zatwierdzane do realizacji przez
ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu.

16.6

Zasady organizacyjne, zasady oceny i ramowy program poszczególnych zawodów
systemu precyzują regulaminy szczegółowe Systemu Sportu Młodzieżowego.

16.7

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest
przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, który w
tym obszarze współpracuje z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego. Ostateczna
interpretacja Regulaminu współzawodnictwa należy do Departamentu Sportu
Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

16.8

Kierownictwo sportowe nad zawodami podsystemu w tenisie stołowym sprawuje
Polski Związek Tenisa Stołowego.

16.9

Zawody dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo mogą być organizowane w
formie: Mistrzostw Polski Młodzików, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Mistrzostw Polski Kadetów, Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowych
Mistrzostw Polski.

16.10

Punktacja systemu obejmuje faktyczne uczestnictwo w zawodach na terenie kraju
zgodnie z przyjętym systemem współzawodnictwa.
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16.11

Start każdego zawodnika ocenia się: w kategorii młodzika i kadeta – maksymalnie za
udział w dwóch konkurencjach, w kategorii juniora i młodzieżowca – maksymalnie
za udział w trzech konkurencjach.

16.12

W przypadku startu w większej liczbie konkurencji do oceny zaliczane są
odpowiednio dwie (w kategorii młodzik, kadet) lub trzy (w kategorii junior,
młodzieżowiec) najwyżej punktowane konkurencje.

16.13

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego po każdych zawodach
opracowuje wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży publikując:
zestawienie zawodniczek i zawodników, którzy zdobyli punkty, klasyfikację klubów
sportowych oraz klasyfikację województw.

16.14

Zawodnik, reprezentując klub sportowy w zawodach podsystemu, zdobywa punkty
imiennie i dla klubu, który reprezentuje. W przypadku zmiany barw klubowych, w
systemie ocen stosuje się podział zdobytych punktów (po 50%) pomiędzy klubem
przekazującym, a przejmującym zawodnika. Uprawnienia do podziału punktów
pomiędzy klubami (przekazującym i przejmującym zawodnika) występują, gdy
zawodnik zmienił barwy klubowe pomiędzy zawodami mistrzowskimi zaliczonymi
do Systemu Sportu Młodzieżowego). Podział punktów obowiązuje przez 2 lata, czyli
za udział w dwóch kolejnych corocznych imprezach rangi mistrzowskiej,
zaliczanych do systemu.

16.15

Podziału punktów dokonuje się na pisemny wniosek klubu, z którego odszedł
zawodnik. Wniosek taki należy skierować do Polskiego Związku Tenisa Stołowego w
terminie do dnia 15 października 2015 roku. Polski Związek Tenisa Stołowego
przesyła niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2015
roku (decyduje data stempla pocztowego), do Komisji Sportu Polskiej Federacji
Sportu Młodzieżowego, zbiorcze zestawienie propozycji o podziale punktów
zdobytych przez zawodników w Systemie Sportu Młodzieżowego. Żadne wnioski w
sprawie podziału punktów złożone bez zachowania ww. terminów i procedury nie
będą uwzględniane. O podziale punktów decyduje wyłącznie Polski Związek Tenisa
Stołowego.

16.16

Polski Związek Tenisa Stołowego uczestnicząc w Systemie Sportu Młodzieżowego
zobowiązany jest przedstawiać corocznie do Departamentu Sportu Wyczynowego
Ministerstwa Sportu i Turystyki, w terminie do 31 października 2015 roku,
informację o liczbie licencji zawodniczych w podziale na płeć.

Rozdział 17
Klasy sportowe
17.1

Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje klasy sportowe na podstawie pisemnego
wniosku wojewódzkiego związku tenisa stołowego, klubu sportowego lub
zawodniczki i zawodnika.

17.2

Klasa sportowa jest ważna od dnia jej zdobycia do końca następnego roku
kalendarzowego, z wyjątkiem klasy mistrzowskiej międzynarodowej zdobytej na
Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy Seniorów,
która zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od daty uzyskania.

17.3

Normy klasyfikacyjne dla uzyskania klas sportowych określa tabela:
rodzaj zawodów
Igrzyska Olimpijskie
- gra pojedyncza
- gra drużynowa
Mistrzostwa Świata Seniorów
- indywidualnie

MM

normy na klasy sportowe
M
I
II

III

1 - 32
1-8

start
start

-

-

-

1-32

33-64

-

-
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- drużynowo
Mistrzostwa Europy Seniorów
- indywidualnie
- drużynowo

1-6

7-16

-

-

-

1-8
1-6

9-32
7-12

-

-

-

1-4

5-16

-

-

-

1-32
1-16
-

33-80
17-32
1-4

5-8

-

-

-

1-4
1-2

5-32
3-8

-

-

-

-

1-8
1-4

-

-

-

-

1-8
1-4

9-16
5-12

-

-

1-4
1-2
1-6
-

5-32
3-4
7-40
1-8
1-4
-

41-64
9-32
5-32
1-8

65-128
33-64
33-64
9-32

-

1-2

3-6

7-16

start

-

-

1-6
1-4

7-16
5-8

start
start

-

-

1

2-4

5-32

-

-

1

2-4

5-16

-

-

-

1-2

3-16

-

-

-

1

2-6

Turnieje ITTF PRO TOUR
(Międzynarodowe Mistrzostwa Kraju)
- indywidualnie
Lista rankingowa seniorów/ek
- ITTF
- ETTU
Puchary klubowe ETTU
Mistrzostwa Europy Juniorów
- indywidualnie
- drużynowo
Mistrzostwa Europy Kadetów
- indywidualnie
- drużynowo
Turnieje ITTF
(Międzynarodowe Mistrzostwa Kraju)
- gra pojedyncza
- drużynowo
Mistrzostwa Polski Seniorów
- indywidualnie
- drużynowo (ekstraklasa)
Ranking PZTS seniorów (końcowy)
Ranking PZTS juniorów (końcowy)
Ranking PZTS kadetów (końcowy)
Ranking PZTS młodzików (końcowy)
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
- indywidualnie
Mistrzostwa Polski Juniorów
- indywidualnie
- drużynowo
Mistrzostwa Polski Kadetów (OOM)
- gra pojedyncza
Mistrzostwa wojewódzkie seniorów
- indywidualnie
Mistrzostwa wojewódzkie juniorów
- indywidualnie
Mistrzostwa wojewódzkie kadetów
- indywidualnie

17.4
17.4.1
17.4.2

W zawodach drużynowych odpowiednią klasę sportową można uzyskać
uczestnicząc w co najmniej 70% spotkań odnosząc przy tym:
- w zawodach międzynarodowych – ponad 50% zwycięstw,
- w zawodach krajowych – ponad 75% zwycięstw

Rozdział 18
Kary regulaminowe
18.1

Indywidualne kary regulaminowe

18.1.1

Każdorazowo po zakończeniu weryfikacji wyników zawodów sportowych
wymienionych w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016 prowadzonej przez Wydział Rozgrywek
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Polskiego Związku Tenisa Stołowego na podstawie szczegółowych wyników,
sprawozdań Sędziów Głównych lub protokołów meczowych publikowane jest
Zestawienie indywidualnych kar regulaminowych orzeczonych przez Komisję
Dyscyplinarną Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
18.1.2

Zestawienie indywidualnych kar regulaminowych zawiera również wszystkie
indywidualne kary regulaminowe nałożone na zawodniczkę lub zawodnika podczas
zawodów wojewódzkich, o których nałożeniu wojewódzki związek tenisa stołowego
ma obowiązek powiadomić Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego w terminie 3 dni od daty nałożenia indywidualnej kary regulaminowej.

18.1.3

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa w terminie 7 dni od daty nałożenia
indywidualnej kary regulaminowej informuje klub sportowy o fakcie nałożenia
indywidualnej kary regulaminowej na zawodniczkę lub zawodnika posiadających
licencję okresową zawodnika danego klubu sportowego.

18.1.4

Wysokość kary finansowej związanej z nałożeniem indywidualnej kary
regulaminowej jest zależna od rodzaju nałożonej kary oraz liczby kar nałożonych
dotychczas na zawodniczkę lub zawodnika w danym sezonie:

18.1.4.1

- żółta kartka otrzymana po raz pierwszy - kara finansowa 50 zł,

18.1.4.2

- żółta kartka otrzymana po raz drugi - kara finansowa 100 zł,

18.1.4.3

- żółta kartka otrzymana po raz trzeci i kolejny - kara finansowa 200 zł oraz kara
odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym,

18.1.4.4

- żółta kartka otrzymana na skutek negatywnego wyniku kontroli rakietki - kara
finansowa 50 zł,

18.1.4.5

- czerwona kartka otrzymana podczas gry w meczu ligowym - kara finansowa 300
zł oraz kara odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym,

18.1.4.6

- czerwona kartka otrzymana podczas gry w zawodach indywidualnych - kara
finansowa 300 zł oraz kara dyskwalifikacji z zawodów,

18.1.4.7

- czerwona kartka otrzymana na skutek trzeciego negatywnego wyniku kontroli
rakietki podczas meczu drużynowego, zawodów indywidualnych lub drużynowych
skutkuje ukaraniem zawodniczki lub zawodnika czerwoną kartką - kara finansowa
300 zł oraz kara dyskwalifikacji z zawodów,

18.1.4.8

- czerwona kartka otrzymana przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera podczas
przebywania na ławce rezerwowych - kara finansowa 100 zł oraz wyproszenie z
ławki rezerwowych.

18.2

Klubowe kary regulaminowe

18.2.1

Każdorazowo po zakończeniu weryfikacji wyników meczów w rozgrywkach
ligowych wymienionych w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon
2015/2016 prowadzonej przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na podstawie szczegółowych wyników, sprawozdań Sędziów Głównych
lub protokołów meczowych, Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na wniosek Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego
może podjąć decyzję o nałożeniu na klub sportowy następujących kar
regulaminowych:

18.2.1.1

- nieprzybycie drużyny na mecz ligowy lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu
rozpoczęcia meczu ligowego - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla
drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 2000 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga
mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 500 zł (2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.2

- nieprzybycie drużyny na mecz lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu
rozpoczęcia meczu na mecze podczas turniejów półfinałowych i finałowych
Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - kara finansowa 1000 zł oraz
niesklasyfikowanie drużyny w klasyfikacji końcowej Drużynowego Pucharu Polski
kobiet lub mężczyzn,
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18.2.1.3

- niepoinformowanie przez drużynę gospodarzy Wydziału Rozgrywek Polskiego
Związku Tenisa Stołowego lub drużyny gości o zmianie terminu i miejsca rozegrania
meczu ligowego - kara finansowa 500 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn
oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.4

- niezapewnienie przez drużynę gospodarzy w ciągu 30 minut od terminu
rozpoczęcia meczu ligowego, warunków rozegrania meczu zgodnymi z przepisami
wymienionymi w pkt 1.2.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon
2015/2016 - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny gości oraz kara
finansowa 1000 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i
mężczyzn) lub 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.5

- niezapewnienie przez drużynę gospodarzy podczas rozgrywania meczu ligowego
sprzętu sportowego (stoły, piłeczki) zgodnego z informacjami zawartymi w
zgłoszeniu drużyny gospodarzy do rozgrywek drużynowych - kara finansowa 200 zł
(ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 100 zł
(2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.6

- wystąpienie podczas prezentacji przed rozpoczęciem meczu ligowego przez
drużynę w składzie mniejszym niż minimalna liczba zawodniczek lub zawodników
określona dla danej klasy rozgrywkowej - weryfikacja wyniku meczu jako walkower
dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 1000 zł (ekstraklasa kobiet , Superliga
mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.7

- udział w meczu ligowym drużyny klubu sportowego nieuprawnionego do
uczestnictwa w zawodach indywidualnych i drużynowych wymienionych w pkt 2.3
niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016 - weryfikacja wyniku
meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 1000 zł
(ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250 zł
(2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.8

- udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika nieuprawnionych do
uczestnictwa w zawodach indywidualnych i drużynowych wymienionych w pkt
2.3.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016 - weryfikacja
wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 1000 zł
(ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250 zł
(2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.9

- niedozwolony udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika zagranicznego
- weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz kara
finansowa 1000 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i
mężczyzn) lub 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn),

18.2.1.10 - niezgodne z rankingiem ligowym ustawienie zawodniczki lub zawodnika w grze
pojedynczej w meczu ligowym - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla
drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 1000 zł (1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250
zł (2. liga kobiet i mężczyzn),
18.2.1.11 - niezgodne z rankingiem ligowym ustawienie zawodniczki lub zawodnika w grze
podwójnej w meczu 1 ligowym - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla
drużyny przeciwnej oraz kara finansowa 1000 zł (1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250
zł (2. liga kobiet i mężczyzn),
18.2.1.12 - brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników drużyny podczas
prezentacji w meczu ligowym - kara finansowa 50 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga
mężczyzn, 1. liga kobiet i mężczyzn oraz 2. liga kobiet i mężczyzn),
18.2.1.13 - brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników w meczu
ligowym grze podwójnej - kara finansowa 50 zł (1. liga kobiet i mężczyzn oraz 2. liga
kobiet i mężczyzn).
18.3

Wykluczenie z rozgrywek
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18.3.1

- rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia w
rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie,

18.3.2

- trzykrotne nałożenie na klub sportowy kary regulaminowej w postaci walkowera
dla drużyny przeciwnej - wykluczenie z rozgrywek drużynowych z prawem
uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w
następnym sezonie.

18.4

Termin płatności

18.4.1

Karę finansową dotyczącą zawodów organizowanych przez Polski Związek Tenisa
Stołowego należy wpłacić na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie
14 dni od daty nałożenia indywidualnej kary regulaminowej lub daty wydania
decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego lub Komisji
Dyscyplinarnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego o nałożeniu kary
regulaminowej na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego:
Polski Związek Tenisa Stołowego
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140

18.4.2

Karę finansową dotyczącą zawodów organizowanych przez wojewódzki związek
tenisa stołowego należy wpłacić na konto wojewódzkiego związku tenisa stołowego
w terminie 14 dni od daty nałożenia indywidualnej kary regulaminowej lub daty
wydania decyzji przez Wydział Rozgrywek wojewódzkiego związku tenisa
stołowego o nałożeniu kary regulaminowej.

18.4.3

Wniesienie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego, Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego lub
Wydziału Rozgrywek wojewódzkiego związku tenisa stołowego dotyczącego
nałożonej kary finansowej, nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uregulowania
kary finansowej w terminie.

18.4.4

Kluby sportowe, zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie posiadający:

18.4.4.1

- przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do Polskiego Związku
Tenisa Stołowego,

18.4.4.2

- przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do wojewódzkich
związków tenisa stołowego,

18.4.4.3

- w przypadku klubów, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach drużynowych
Superligi mężczyzn - przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do
Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o.,
są uważani za nieuprawnionych do uczestnictwa w zawodach sportowych
wymienionych w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku
Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016.

Rozdział 19
Protesty
19. 1

Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych podczas zawodów w formie pisemnej
po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i
przebiegu zawodów indywidualnych lub drużynowych podejmuje Komisja
Odwoławcza powołana spośród obecnych na zawodach Członków Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie
podlega zwrotowi.
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19. 2

Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych podczas zawodów w formie pisemnej
po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących interpretacji przepisów gry
podejmuje Komisja Sędziowska powołana przez Sędziego Głównego. Decyzje
Komisji Sędziowskiej są ostateczne. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.

19. 3

Wszelkie uwagi dotyczące meczu ligowego: warunków gry, uprawnień zawodników
itp., na żądanie kierownika lub kapitana drużyny klubowej mogą być wpisane do
protokołu meczowego przed rozpoczęciem meczu. Uwagi dotyczące wydarzeń
mających miejsce w trakcie meczu powinny być wpisane przez Sędziego Głównego z
własnej inicjatywy lub na żądanie kierownika bądź kapitana drużyny wnoszącego
zastrzeżenia. Uwagi wpisane w protokole meczowym są warunkiem koniecznym do
złożenia ewentualnego protestu.

19. 4

Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych w terminie 48 godzin od zaistnienia
zdarzenia w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 zł dotyczących
organizacji lub przebiegu zawodów sportowych wymienionych w pkt 2.3.1
niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016 podejmuje Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego terminie 14 dni. W przypadku
negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega
zwrotowi.

19. 5

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego ma prawo do wszczęcia z
własnej inicjatywy postępowania wyjaśniającego dotyczącego organizacji lub
przebiegu rozgrywek indywidualnych i drużynowych wymienionych w pkt 2.3
niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon
2015/2016.

Rozdział 20
Procedury odwoławcze
20. 1

Od decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa przysługuje wniesienie
odwołania do Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 7 dni od
dnia doręczenia decyzji za pomocą poczty elektronicznej. Decyzje Zarządu Polskiego
Związku Tenisa Stołowego są ostateczne.

20. 2

W terminie czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia Organu dyscyplinarnego I
instancji wraz z uzasadnieniem stronie służy prawo wniesienia odwołania do
Organu dyscyplinarnego II instancji za pośrednictwem organu, który wydał
orzeczenie, za jednoczesną zapłatą kaucji w wysokości 300 zł. Orzeczenie, od
którego nie wniesiono odwołania w terminie staje się prawomocne z upływem
terminu do jego zaskarżenia.

20. 3

W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpowiednio przepisy Przepisów
Dyscyplinarnych Polskiego Związku Tenisa Stołowego dotyczące postępowania
dyscyplinarnego przed Organem dyscyplinarnym I instancji.

20. 4

W sprawach dotyczących licencji okresowych od decyzji Zarządu Polskiego Związku
Tenisa Stołowego wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu
administracyjnego.

Rozdział 21
Postanowienia końcowe
21.1

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem przepisów Regulaminu Rozgrywek
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016 sprawuje Wydział
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
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21.2

Prawo interpretacji przepisów Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na sezon 2015/2016 należy do Zarządu Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.

21.3

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa
Stołowego na sezon 2015/2016 mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego
Związku Tenisa Stołowego.

21.4

Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2015/2016
został zatwierdzony w dniu 3 lipca 2015 roku uchwałą nr 186/Z/2015 Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, znowelizowany w dniu 28 sierpnia 2015 roku
decyzją Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz w dniu 29 sierpnia 2015
roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.

21.5

Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2016 obowiązuje od dnia uchwalenia do
dnia uchwalenia Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na
sezon 2016/2017.
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* zawodniczkom i zawodnikom, którzy wzięli udział w turnieju eliminacyjnym i nie awansowali do turnieju grupowego
turnieju Grand Prix Polski są przyznawane dodatkowe punkty.
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19
18
18
17
17
16
15
14
14
13
13
12
12
12
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1

OGÓLNOPOLSKIE ROZGRYWKI DRUŻYNOWE
seniorzy

juniorzy

kadeci

młodzicy

miejsce

ekstraklasa

1 liga

2 liga*

DPP

Drużynowe MP

Drużynowe MP

Drużynowe MP

1
2
3
4
5
6
5-8
7
8
9
10
9-16
9-12
11
12
13
13-16
14
15
16
17-24
17-32
25-32

3000
2800
2625
2475
2355
2250

1950
1825
1725
1650
1575
1500

1000
960
920
885
850
815

2200
2035
1910
1830

2200
2035
1910
1830

1650
1525
1430
1370

1250
1150
1070
1030

1630

1630

1220

920

1400

1050

790

1180

880

660

870

650

490

525

395

2

2175
2100
2025
1950

1425
1350
1300
1250

780
745
710
680
1460

1825
1725

650
620
615
1120
610
605
600
800

eliminacje wojewódzkie Drużynowych Mistrzostw Polski
700

* dodatkowe 200 pkt za awans do 1 ligi

WOJEWÓDZKIE ROZGRYWKI DRUŻYNOWE
miejsce
1
2
3
3-4
4
5
6
5-8
7
8
9
10
9-12
11
12
9-16
13-16
17-24
17-32
25-32

seniorzy

juniorzy

kadeci

młodzicy

3 liga

4 liga

5 liga

6 liga

DPP

elim. do DMP

elim. do DMP

elim. do DMP

600
570
540

400
380
370

300
280
270

200
180
160

1120
800

640
620
600
590
580

480
460
440
430
420

360
340
320
310
300

600

525

365

245

550

450

290

170

500
450
350
300
250

415
380
320
290
260

255
220
160
130
100

135
100
40
25
10

700
520
500
480
470
460
440
430
420
415
410
400

360
350
340
335
330
320
315
310
310
305
300

260
250
240
235
230
220
215
210
210
205
200

150
140
130
125
120
115
110
105
105
100
95
90
85
80

STANDARDY ORGANIZACJI ZAWODÓW PZTS
opis
podpisanie umowy z Polskim Związkiem Tenisa Stołowego
powołanie Komitetu Organizacyjnego
imprezy towarzyszące
obsługa medialna: prasa, telewizja lokalna
materiały promocyjne: program zawodów, bannery
zaproszenia: władze samorządowe, współorganizatorzy, sponsorzy
publikacja materiałów na stronie internetowej
transmisja internetowa
ceremonia otwarcia
sędzia główny i zastępca sędziego głównego - licencja 2015/2016
sędziowie liczący - licencja 2015/2016
opieka medyczna
nagłośnienie i mikrofony bezprzewodowe
obsługa komputerowa
dostęp do internetu
tablica informacyjna
zapewnienie warunków technicznych do gry
równomierne oświetlenie
ograniczenie dostępu światła dziennego
trybuny dla zawodniczek, zawodników i kibiców
bufet w hali sportowej
zapewnienie zakwaterowania
zapewnienie wyżywienia
wypełnienie zobowiązań marketingowych wobec sponsorów
wypełnienie zobowiązań wobec współorganizatorów
ceremonia zamknięcia i wręczenia nagród
puchary, medale i dyplomy dla 4 najlepszych
wartość nagród rzeczowych dla 4 najlepszych zgodnie z RR
nagroda dla zwycięzcy turnieju pocieszenia
sprawozdanie Sędziego Głównego
dokumentacja fotograficzna

MP

GPP

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+/+/+
+
+/+/+
+
+
+
+/+
+
+
+
+

16 stołów

16 stołów

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+/+/+
+
+
+
+
+
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