
 

 

 

 
1. CEL ROZGRYWEK: 

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH 
OZTS POŁUDNIOWA WIELKOPOLSKA 

w sezonie 2022 / 2023

Wyłonienie zwycięzców w IV, V, VI lidze okręgu „Południowa Wielkopolska” oraz drużynę (drużyny) do spadku 

z IV ligi do V ligi, z V ligi do VI ligi. 

2. NADZÓR: 

Rozgrywki prowadzi OZTS Południowa Wielkopolski, a nadzoruje Wydział Rozgrywek WZTS w Poznaniu. 
 

3. UCZESTNICTWO DRUŻYN: 

− Prawo startu w IV lidze (12 zespołów) mają: 

● spadkowicze z III ligi, 

● drużyny z IV ligi z poprzedniego sezonu, które zachowały status IV ligowy, 

● drużyny, które uzyskały awans z V ligi. 

− Prawo startu w V lidze mają drużyny z poprzedniego sezonu, które zachowały status V ligowy. 

− Prawo startu w VI lidze mają wszystkie drużyny zgłoszone do rozgrywek z terenu OZTS 

Południowa Wielkopolska po spełnieniu warunków uczestnictwa. 

− Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach, jest posiadanie aktualnej licencji klubowej wydanej przez 

PZTS, brak przeterminowanych zobowiązań finansowych wobec PZTS, opłacona składka członkowska 

do WZTS oraz opłata startowa do rozgrywek OZTS. 

4. UCZESTNICTWO ZAWODNIKÓW: 

− Drużyna składa się z minimum 4 zawodników, a maksimum 8 zawodników. 

− Zawodnicy rezerwowi mają prawo gry w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii. 

− Wszyscy zawodnicy wpisani do protokołu muszą być obecni podczas prezentacji. 

− Drużyna, która staje do prezentacji zdekompletowana lub z zawodnikiem bez licencji nie ma prawa 

udziału w spotkaniu i wówczas przyznawany jest walkower. 

− Każdy zawodnik i zawodniczka ma obowiązek posiadania licencji zawodniczej PZTS. 

− Kobiety mogą startować w rozgrywkach drużynowych mężczyzn. 

− Zawodnik, który uczestniczył w 3 spotkaniach w lidze wyższej nie może już grać w niższej lidze. Zasada 

ta nie dotyczy zawodników kategorii juniora i młodszych, którzy tracą to prawo po uczestnictwie 

w 7 spotkaniach. 

− Obowiązuje zakaz gry zawodnika na rożnych szczeblach rozgrywek w jednym terminie ligowym (piątek 

- niedziela), nie dotyczy juniora i młodszych – mogą występować w 2L,1L Regulamin PZTS 10.1.2.1.2 

− Wszystkie spotkania rozgrywa się do trzech wygranych setów. 

− Jeżeli w tej samej lidze występują dwa zespoły tego samego klubu to zawodnicy mogą reprezentować 

tylko jeden zespół. Mogą natomiast zagrać w innej drużynie tego klubu w innej klasie rozgrywek w 

granicach regulaminu. 

− W meczach barażowych mogą wystąpić zawodnicy, którzy reprezentowali swój klub nie mniej niż 

dwukrotnie w rozgrywkach drużynowych lub indywidualnych organizowanych przez WZTS lub PZTS. 

5. BADANIA LEKARSKIE: 

Każdy zawodnik do 23 lat ma obowiązek posiadania badań lekarskich od lekarza medycyny sportowej. Za 

badania odpowiada klub zgłaszający zawodników do rozgrywek ligowych. 
 

6. KSZTAŁT ROZGRYWEK: 

− Rozgrywki w IV lidze przeprowadzone będą w dwóch rundach. Pierwsza runda systemem każdy z 

każdym, natomiast w drugiej rundzie IV liga zostanie podzielona na grupy: mistrzowską i spadkową po 

6 zespołów. Zespoły tego samego klubu występujące w tej samej klasie rozgrywek, spotykają się 

każdorazowo w pierwszej kolejce zarówno w I rundzie jak i w II rundzie. Zwycięzca IV ligi uzyskuje 

awans do III ligi Wielkopolskiej natomiast drugi zespół IV ligi otrzymuje prawo startu w turnieju 



barażowym wicemistrzów IV lig Wielkopolski, z którego zwycięska drużyna uzyskuje awans do III ligi. 

Zespoły z miejsca 11 i 12 w IV lidze definitywnie opuszczają IV ligę. Strefę spadkową tworzą zespoły z 

10-go oraz 9–go miejsca, które musza się liczyć z ewentualnym spadkiem lub udziałem w barażach. 

Ostateczna decyzja odnośnie baraży zapadnie po rozstrzygnięciu w ligach wyższych. W meczach 

barażowych gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z niższej ligi. 

−  W rozgrywkach V ligi w sezonie 2022/2023 będzie brać udział 9 zespołów. 

W V lidze gramy 2 rundy systemem każdy z każdym. 

Zwycięzca i druga drużyna V ligi uzyskują awans do IV ligi natomiast trzeci zespół V ligi gra baraż z 9 

lub10 drużyną IV ligi. W sezonie 2022/ 2023 ze względu na wycofanie się jednej drużyny żadna drużyna 

nie spada. Drużyna z 9 miejsca zagra mecz barażowy z 2 drużyną VI ligi. 

− W rozgrywkach VI ligi w sezonie 2022/2023 będzie brać udział 8 zespołów. 

W VI lidze gramy 2 rundy systemem każdy z każdym. 

 Zwycięzca VI ligi uzyskuje awans do V ligi natomiast drugi zespół VI ligi gra baraż z 9 drużyną V ligi. 
 

W meczach barażowych gospodarzem pierwszego spotkania jest drużyna z niższej ligi. 

 

W przypadku wycofania się drużyny w trakcie rozgrywek, jeśli nastąpiło przed końcem I rundy wszystkie 

wyniki spotkań zostają anulowane. Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło w II rundzie, wówczas wyniki z I 

rundy zostają zaliczone. 
 

7. NAGRODY: 

− w IV lidze za zajęcie miejsc od I - III drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy, 

− w V lidze za zajęcie miejsc od I - III drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy. 

− w VI lidze za zajęcie miejsc od I - III drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy. 

 
8. USTALENIE KOLEJNOŚCI ROZGRYWEK: 

Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkt, za remis 1 punkt, za przegraną 0 pkt. O kolejności w tabeli decyduje 

ilość zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów decydują wyniki bezpośredniej rywalizacji 

pomiędzy drużynami. Jeśli więcej niż dwa zespoły uzyskają taką samą ilość punktów, wówczas sporządzona zostaje 

,,mała tabela z wyników bezpośrednich spotkań”. 

9. MECZ: 

Mecz drużynowy IV, V i VI ligi rozgrywany jest wg protokółu na 18 gier. Z tym, że kończy się po uzyskaniu 10 
punktów przez jedną z drużyn tzn. 10:0, 10:1, 10:2 itd. lub przy remisie 9:9. Rozpisanie meczu skutkuje 

obustronnym walkowerem. 
 

10. WARUNKI DO GRY: 

− Pole do gry 9 metrów x 5 metrów dla jednego stołu, 

− 2 stoły (można rozgrywać mecz na 4 stołach za zgodą obu drużyn), 

− IV liga piłeczki plastikowe ***, 

− V, VI liga piłeczki plastikowe*, dowolnej marki, (decyduje gospodarz ). 

 
11. SPRAWY PORZĄDKOWE: 

− Czas oczekiwania na drużynę do 30 minut, zarówno dla gości jak i dla gospodarzy. Time – Out, czas do  

1 minuty, o wcześniejszy rozpoczęciu gry decyduje zawodnik, który o Time – out poprosił. 

− Przerwy pomiędzy setami do 1 minuty. Przerwy między pojedynkami nie ma, ale zawodnik wywołany do 

kolejnej gry ma prawo poprosić o przerwę do 5 minut. 

12. PRZEŁOŻENIE TERMINU MECZU LIGOWEGO: 

− Zgodnie z Regulaminem PZTS (9.1.7.) przełożenie terminu meczu może nastąpić po uzyskaniu zgody 

drużyny przeciwnej oraz za wiedzą prowadzącego rozgrywki. Drużyna, która prosi o przełożeniu meczu 
musi dostosować się do jednego z dwóch wyznaczonych terminów przez drużynę przeciwną. Mecz musi 
się odbyć maksymalnie w 14 dniach od ustalonej daty w terminarzu rozgrywek. Drużyna, która nie 
przystąpi do meczu w drugim terminie otrzymuje walkowera. Dopuszczalne jest też przełożenie godziny 
meczu za zgodą obu zespołów. W przypadku nie wyrażenia zgody obowiązuje godzina z obowiązującego 

terminarza rozgrywek. Przełożenie terminu meczu ostatniej kolejki I rundy fazy zasadniczej jest 
NIEDOZWOLONE ! 



− Zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie dotyczące stanu zdrowia zawodników lub zawodniczek nie może 

być podstawą do przełożenia terminu meczu. Nie dostosowanie się do w/w punktu regulaminu skutkuje 

walkowerem. 

−  Dopuszcza się rozegranie meczu we wcześniejszym terminie oraz w późniejszym nie przekraczającym 

14 dni od wyznaczonego terminu meczu. Zmiana terminu musi być zgłoszona do prowadzącego rozgrywki 

najpóźniej jeden dzień przed terminem danej kolejki w której mecz ma się odbyć. Dopuszcza się 

przełożenie meczu z powodu udziału podstawowego zawodnika w rozgrywkach szczebla centralnego lub 

wojewódzkiego. 

13. SPRAWOZDAWCZOŚĆ: 

Obowiązkiem gospodarza meczu jest niezwłoczne podanie wyniku pod nr.667-690-540 oraz przesłanie czytelnej 

kopii protokołu meczu w ciągu 48 godzin na adres mailowy slawek_gla@wp.pl. 

14. PRZEPISY: 

W powyższych rozgrywkach ponadto obowiązują aktualne Przepisy Sędziowskie oraz Regulamin Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego, oraz Regulamin Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego w Poznaniu. 
 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.09.2021 r 
 

Prowadzący rozgrywki 

OZTS Południowa Wielkopolska 

mailto:slawek_gla@wp.pl

