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Słownik
MZTS – Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego,
PZTS – Polski Związek Tenisa Stołowego,
GPP – Ogólnopolskie turnieje organizowane przez PZTS “Grand Prix Polski”,
WTK – Wojewódzkie turnieje klasyfikacyjne,
Prowadzący rozgrywki – Członek Wydziału Rozgrywek MZTS Pan Marek Romkowski
(tel. kom. 608459841, e-mail: m.romkowski@wp.pl) lub w zastępstwie Przewodniczacy Wydziału
Rozgrywek Pan Maciej Pietrzykowski (tel. kom. 537405379, e-mail: maciej.pietrzykowski@mzts.pl).

Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek
1.1. Regulamin Rozgrywek MZTS na sezon 2013/2014 określa zasady organizacji i sprawowania
nadzoru nad rozgrywkami indywidualnymi i drużynowymi szczebla wojewódzkiego prowadzonymi
na terenie Województwa Mazowieckiego w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku.
1.2. MZTS może współorganizować rozgrywki szczebla centralnego, których organizatorem i
sprawującym nadzór jest PZTS, a także rozgrywki, których organizacja została zlecona przez PZTS
lub inne uprawnione organy
1.3. MZTS w ramach współzawodnictwa sportowego organizuje i sprawuje nadzór nad
rozgrywkami indywidualnymi i drużynowymi w oparciu o:
- Statut MZTS,
- Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014,
- inne przepisy zawarte w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014.
2. Rozgrywki indywidualne i drużynowe w ramach współzawodnictwa sportowego są prowadzone
w podziale na płeć w następujących kategoriach wiekowych (nie dotyczy współzawodnictwa
sportowego niepełnosprawnych):
2.1. skrzat w wieku do 9 lat, urodzeni w 2005 roku i młodsi,
2.2. żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2003-2004,
2.3. młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2001-2002,
2.4. kadet w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 1999-2000,
2.5. junior w wieku 16-18 lat, urodzeni w latach 1996-1998,
2.6. młodzieżowiec w wieku 19-21, lat urodzeni w latach 1993-1995,
2.7. senior w wieku powyżej 19 lat, urodzeni w 1995 roku i starsi,
2.8. weteran w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1965-1974,
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2.9. weteran w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1955-1964,
2.10. weteran w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1950-1954,
2.11. weteran w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1945-1949,
2.12. weteran w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1940-1944,
2.13. weteran w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1935-1939,
2.14. weteran w wieku powyżej 80 lat, urodzeni w latach 1934 i starsi.
2.15. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w kategorii seniorów oraz w Wojewódzkich
Turniejach Kwalifikacyjnych we wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się do udziału
zawodników z młodszych kategorii wiekowych.
3. MZTS organizuje i nadzoruje następujące rozgrywki indywidualne i drużynowe:
3.1. Rozgrywki szczebla centralnego, których organizacja została zlecona Mazowieckiemu
Związkowi Tenisa Stołowego przez PZTS,
3.2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych:
- skrzatów - gry pojedyńcze,
- żaków – gry pojedyncze,
- młodzików – gry pojedyncze i podwójne,
- kadetów (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) – gry pojedyncze i podwójne,
- juniorów – gry pojedyncze i podwójne,
- młodzieżowców – gry pojedyncze i podwójne,
- seniorów – gry pojedyncze i podwójne,
- weteranów – gry pojedyncze.
3.3. Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych: młodzicy, kadeci oraz
juniorzy - rozgrywane według przepisów zawartych w Regulaminie Rozgrywek PZTS na sezon
2013/2014.
3.4. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach wiekowych: skrzatów, żacy, młodzicy,
kadeci, juniorzy oraz seniorzy – gry pojedyncze,
3.5. rozgrywki drużynowe II ligi kobiet i mężczyzn (grupa IV dla województw mazowieckiego i
warmińsko-mazurskiego),
3.6. rozgrywki drużynowe III, IV i V ligi mężczyzn,
3.7. rozgrywki drużynowe o Puchar Polski kobiet i mężczyzn,
3.8. inne imprezy (Turniej o Puchar red. Strzałkowskiego, Memoriał im. Zbigniewa Calińskiego).
4. Na podstawie wyników sportowych rozgrywek indywidualnych i drużynowych w sezonie
2013/2014 opracowany zostanie ranking klubów, będących członkami zwyczajnymi MZTS.
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Sprawy finansowe
5. Kluby sportowe oraz zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są w sezonie 2013/2014 do wniesienia
następujących opłat na rzecz MZTS:
5.1. roczna składka członkowska z tytułu członkostwa w MZTS płatna w terminie do 30 września
2013 roku, której wysokość została uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów Mazowieckiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w wysokości - 200 zł,
5.2. opłata za przyznanie licencji dla klubu sportowego, licencji okresowej dla zawodniczek i
zawodników w ezonie 2013/2014, zgodnie z regulaminem rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014,
5.3. wpisowe do rozgrywek indywidualnych i drużynowych w sezonie 2013/2014 organizowanych
przez MZTS, którgo wysokość została uchwalona przez Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku
Tenisa Stołowego:
5.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych:
5.4.1. skrzaci – 0 zł,
5.4.2. żacy – 20 zł,
5.4.3. młodzicy – 20 zł,
5.4.4. kadeci – 20 zł,
5.4.5. juniorzy – 25 zł,
5.4.6. młodzieżowcy – 30 zł,
5.4.6. seniorzy – 35 zł,
5.4.7. weterani – 30 zł
5.5. Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych:
5.5.1. młodzicy – 25 zł,
5.5.2. kadeci – 25 zł
5.5.3. juniorzy – 25 zł,
5.6. WTK w kategoriach wiekowych:
5.6.1. skrzaci – 0 zł,
5.6.2. żacy – 20 zł,
5.6.3. młodzicy – 20 zł,
5.6.4. kadeci – 20 zł,
5.6.5. juniorzy – 20 zł
5.6.6. seniorzy – 30zł
5.7. rozgrywki drużynowe:
5.7.1. II liga kobiet i mężczyzn – 500 zł,
5.7.2. III liga kobiet i mężczyzn – 300 zł,
5.7.3. IV liga mężczyzn – 250 zł,
5.7.4. V liga mężczyzn – 200 zł,
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5.7.5. rozgrywki drużynowe o Puchar Polski kobiet i mężczyzn – 100 zł
płatne w terminie wyznaczonym przez MZTS.
5.8. Płatność za wpisowe do rozgrywek indywidualnych i drużynowych odbywa się na zasadach
opisanych w komunikatach MZTS przed danymi zawodami.
6. Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator po uprzednim uzgodnieniu z MZTS.

Warunki uczestnictwa
7. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez MZTS jest spełnienie wszystkich
wymogów wynikających z przepisów niniejszego Regulaminu Rozgrywek, a w szczególności:
7.1. Brak jakichkolwiek, przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do PZTS i MZTS,
7.2. Opłacenie składki członkowskiej za rok 2013 roku z tytułu członkostwa w MZTS w terminie do
30 września 2013 roku zgodnie z Statutem MZTS,
7.3. W przypadku klubu sportowego posiadanie licencji w sezonie 2013/2014 przyznanej przez
PZTS,
7.4. Opłacenie wpisowego w wysokości określonej niniejszym Regulaminem Rozgrywek zgodnie z
uchwałą Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego,
7.5. Pisemne potwierdzenie do dnia 31 sierpnia 2013 roku uczestnictwa drużyny klubowej w
rozgrywkach drużynowych w sezonie 2013/2014 organizowanych przez MZTS poprzez złożenie
wypełnionej ankiety,
7.6. Spełnienie szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub
komunikatach organizacyjnych zawodów.
8. Warunkiem uczestnictwa zawodniczki lub zawodnika w rozgrywkach indywidualnych i
drużynowych organizowanych przez MZTS jest spełnienie wszystkich wymogów wynikających z
przepisów niniejszego Regulaminu Rozgrywek MZTS, a w szczególności:
8.1. Posiadanie licencji zawodniczki lub zawodnika (z wyjątkiem kategorii skrzat) uprawniającej do
uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym przyznanej przez PZTS zgodnie z Regulaminem Rozgrywek
PZTS na sezon 2013/2014.
8.2. Posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego .
8.3. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego.
8.4. Opłacenie wpisowego w wysokości określonej w niniejszym Regulaminie Rozgrywek zgodnie z
uchwałą Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego.
8.5. W przypadku rozgrywek indywidualnych oraz drużynowych mistrzostw województwa
Mazowieckiego w kategorii młodzik, kadet, junior i turnieju uczniowskich klubów sportowych,
wypełnienie zgłoszenia do zawodów przyjmowane są wyłącznie na podstawie klubowej karty
zgłoszeniowej na adres e-mail zgloszenia.mzts@mzts.pl w terminie określonym w komunikacie
organizacyjnym MZTS (w przypadku zgłoszenia zawodników i zawodniczek posiadających licencję
klubową zgłoszenia może dokonać jedynie przedstawiciel danego klubu).
8.6. Spełnienie innych szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub
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komunikatach organizacyjnych zawodów.
9. Sędzią sportowym w tenisie stołowym może być osoba, która ukończyła kurs sędziowski z
wynikiem pozytywnym.

Rozgrywki indywidualne
10.1. W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem "każdy z każdym" o kolejności miejsc
decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w każdym przypadku otrzymuje się 2 punkty,
za porażkę w rozegranym meczu - 1 punkt, a w przegranym walkowerem - 0 punktów.
10.2. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska tą samą liczbę punktów, to w każdym przypadku
o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy uzyskali równą
ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko
wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami.
10.3. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: ilość punktów, stosunek setów oraz stosunek
piłek.
10.3.1. W trakcie oceny wyników w przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności
miejsc decyduje losowanie.
10.5. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa i Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych
prawo startu mają wyłącznie zawodnicy posiadający polskie obywatelstwo.
10.6. W indywidualnych oraz drużynowych mistrzostwach województwa młodzików, kadetów oraz
juniorów zawodnik lub zawodniczka może grać tylko w jednej i swojej kategori wiekowej, w której
ze względu na rok urodzenia powinien w danym roku startować (nie dotyczy zawodników
przeniesionych przez PZTS do wyższej kategorii wiekowej).
11. Organizacja Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych:
11.1. W I ,II i III WTK startuje dowolna liczba zawodników,
11.2. Turnieje WTK rozgrywa się systemem pucharowym z turniejem pocieszenia do ustalenia
następujących miejsc i przedziałów: 1,2,3,4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-32 i dalej przedziały
16-osobowe w zależności od liczby startujących.
11.3. Jeżeli liczba startujących jest mniejsza niż 32 osoby to turniej rozgrywa się systemem
pucharowym z turniejem pocieszenia o 3 miejsce.
11.4. Zawodników rozstawia się na podstawie aktualnego wojewódzkiego rankingu w danej
kategorii wiekowej.
11.5. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punktów oraz
identyczne wyniki sportowe osiągnięte w poprzednich zawodach zaliczanych do aktualnego
wojewódzkiego rankingu, o kolejności na listach startowych decyduje losowanie przeprowadzane
przez Sędziego Głównego zawodów.
12. Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Województwa:
12.1. Warunkiem rozegrania konkurencji w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa jest
udział przynajmniej 4 zawodników lub par,
12.2. Prawo udziału w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa posiadają:
12.2.1. seniorzy - 32 zawodników zgodnie z aktualnym rankingiem wojewódzkim po III GPP i WTK,
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12.2.2. młodzieżowcy - liczba zawodników dowolna,
12.2.3. juniorzy, kadeci oraz młodzicy - 32 zawodników zgodnie z aktualnym rankingiem
wojewódzkim po III GPP i WTK z pominięciem zawodników młodszych,
12.2.4. skrzaci i żacy – 32 zawodników zgodnie z aktualnym rankingiem wojewódzkim po III WTK.
12.3. W grach podwójnych mogą wystartować tylko zawodnicy i zawodniczki uprawnieni do gier
indywidualnych.
12.4. Zasady rozstawienia na Mistrzostwach Województwa:
12.4.1. Rozstawienie zawodników i zawodniczek odbywa się na podstawie aktualnego rankingu
wojewódzkiego po III GPP i WTK.
12.4.2. Rozstawienie par w grach podwójnych odbywa się według łącznej sumy posiadanych
punktów przez zawodników/czek z rankingu indywidualnego.
12.5. System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Województwa:
12.5.1. Turnieje w kategoriach seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów, młodzików i żaków
rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowy) i turniejem pocieszenia o miejsca 912 w grach pojedynczych i do ustalenia miejsc: 1, 2, 3, 4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-24 i 25-32.
12.5.2. W grach pojedynczych turnieju seniorów, młodzieżowców, juniorów kadetów, młodzików,
żaków i skrzatów mecze rozgrywa się do 3 wygranych setów,
12.5.3. Turniej gier podwójnych we wszystkich kategoriach rozgrywa się systemem bezpośredniej
eliminacji (pucharowy), bez turnieju pocieszenia, a pojedynki toczą się do 3 wygranych setów.

Rozgrywki drużynowe
13.1. Weryfikację rozgrywek drużynowych kobiet i mężczyzn organizowanych przez MZTS prowadzi
Wydział Rozgrywek MZTS.
13.1.2. Wydział Rozgrywek MZTS publikuje terminarz rozgrywania pierwszej rundy poszczególnych
lig do dnia 15 września 2013 r., a drugiej rundy w ciągu 14 dni od zakończenia ostatniego spotkania
w danej lidze.
13.2. Drużyna będąca gospodarzem meczu zobowiązana jest do:
13.2.1. Niezwłocznego – tuż po zakończeniu meczu – podania wyniku meczu prowadzącemu
rozgrywki Panu Markowi ROMKOWSKIEMU, tel. kom. 608459841, e-mail: m.romkowski@wp.pl.
13.2.2. Przesłania w ciągu 48 godzin od zakończeniu meczu skanu protokołu lub elektronicznego
protokołu meczowego na adres e-mai m.romkowski@wp.pl.
13.3. Ewentualne uwagi dotyczące rozgrywania meczu sędzia głowny danego spotkania ma
obowiązek przesłać w formie poczty elektronicznej na adres e-mail m.romkowski@wp.pl w ciągu
48 godzin od zakończenia meczu.
13.4. Oryginały protokołów gospodarze spotkań zobowiązani są do przetrzymywania do dnia 30
wrzeześnia 2014 r. Na wniosek Wydziału Rozgrywek MZTS gospodarz spotkania ma obowiązek
przedstawić oryginał protokołu prowadzącemu rozgrywki w ciągu 7 dni.
13.5. Mecze rozgrywek drużynowych II ligi kobiet i mężczyzn obowiązkowo prowadzą sędziowie
wyznaczeni przez Kolegium Sędziów MZTS i Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku
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Tenisa Stołowego. W szczeczgólnych wypadkach Kolegium Sędziów MZTS może wyznaczyć sędziego
na mecz w niższej klasie rozgrywkowej.
13.6. Wydział Rozgrywek MZTS może wyznaczyć delegata na mecze ligowe II, III, IV lub V ligi w celu
zweryfikowania poprawności przeprowadzonych zawodów.
13.6.1. Delegat nie ma prawa do ingerowania w przebieg spotkania na które został wyznaczony.
13.6.2. Uwagi co do poprawności przeprowadzenia spotkania delegat przedstawia na adres e-mail
m.romkowski@wp.pl w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu.
14. Ustalanie kolejności drużyn uczestniczących w rozgrywkach drużynowych:
14.1. W rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem każdy z każdym o kolejności miejsc
decyduje suma uzyskanych punktów: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt,
a za porażkę 0 punktów.
14.2. Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów, to w każdym przypadku o
kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy drużynami, które uzyskały równą ilość
punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko
wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
14.3. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: ilość punktów, stosunek gier, stosunek setów
oraz stosunek piłek.
14.4. W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje
losowanie.
14.5. W rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji przy wyniku
remisowym decyduje kolejno stosunek setów oraz piłek. W przypadku dwumeczu (mecz i rewanż)
sumuje się wyniki obu spotkań i rozpatruje kolejno stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek
piłek. Jeżeli nie ma możliwości wyłonienia zwycięzcy według powyższych kryteriów to o
zwycięstwie decyduje dodatkowy mecz, którego gospodarzem jest drużyna ustalona drogą
losowania.
15. Wycofanie zespołu z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu powoduje, że w kolejnym sezonie
drużyna ta może rozpocząć rozgrywki w najniższej grupie rozgrywkowej. Wycofanie zespołu w
trakcie rozgrywek z najniższej grupy rozgrywkowej powoduje, że drużyna ta może ponownie być
zgłoszona do rozgrywek po odbyciu jednorocznej karencji.
15.1. Drużyna wycofująca się z rozgrywek w trakcie sezonu nie może być zastąpiona inną drużyną.
15.2. Wszystkie punkty zdobyte przeciwko drużynie, która w trakcie sezonu wycofała się z
rozgrywek zostają anulowane.
16. W przypadku powstania wolnych miejsc w lidze (przed rozpoczęciem rozgrzywek) prawo
uczestniczenia w rozgrywkach mają w pierwszej kolejności zespoły spadające z tej ligi, a następnie
zespoły, które zajęły 2 (lub kolejne) miejsca w rozgrywkach niższej ligi.
17.1. Zawodniczka lub zawodnik, który w sezonie rozgrywkowym rozegrał 3 mecze ligowe w
wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niżej klasie rozgrywkowej z
wyjątkiem:
17.1.1. Zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 1996 roku i młodszego, który traci prawo gry w
danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, gdy rozegrał 7 meczów w rozgrywkach ligowych
ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1 ligi kobiet i mężczyzn.
17.1.2. Zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 1999 roku i młodszego, który traci prawo gry w
danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, gdy rozegrał 7 meczów w rozgrywkach ligowych w
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wyższej klasie rozgrywkowej.
17.1.3. Zawodniczka lub zawodnik uczestniczy w meczu, gdy rozegra w nich chociaż jeden
pojedynek lub jego drużyna wygra dany mecz walkowerem, a jest wpisany w podstawowym
składzie.
17.2. Zawodniczki i zawodnicy w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie mogą
uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych.
17.3. Zawodnicy i zawodniczki, które grają w barażach po zakończeniu rundy zasadniczej o awans
do wyższej klasy rozgrywkowej bądź o utrzymanie w danej klasie rozgrywkowej, muszą wystapić
minimum w 3 spotkaniach rundy zasadniczej. W przeciwnym wypadku takiego zawodnika lub
zawodniczkę uważa się za nieuprawnioną do gry.
18. Zasady uczestnictwa zawodników zagranicznych w rozgrywkach drużynowych określa
Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014.
19. W rozgrywkach ligowych w rywalizacji mężczyzn zezwala się na uczestnictwo w drużynie
kobiety za zgodą Wydziału Rozgrywek MZTS, z zastrzeżeniem, że w danym meczu ligowym może
wystapić tylko jedna zawodniczka w barwach jednej drużyny. Zawodniczka, która otrzymała zgodę
na grę w lidze męskiej, nie ma prawa gry w lidze żeńskiej.
20. Zawodniczki i zawodnicy biorący udział w meczu zobowiązani są posiadać przy sobie dowody
tożsamości (ze zdjęciem) i na żądanie drużyny przeciwnej lub sędziego głównego, jeśli jest
wyznaczony na dane spotkanie, okazać je w celu weryfikacji.
21. W uzasadnionych względami szkoleniowymi przypadkach, wojewódzki związek tenisa
stołowego, na wniosek Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży zaopiniowany pozytywnie przez
PZTS, 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 z zawodniczek i zawodników Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży.

II liga kobiet i mężczyzn dla Województw Mazowieckiego i WarmińskoMazurskiego
22. Nadzór nad rozgrywkami drużynowymi II ligi kobiet i mężczyzn organizowanymi i prowadzonymi
przez Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego (grupa mazowiecko – warmińsko-mazurska) sprawuje
PZTS.
23. W sezonie 2013/2014 w rozgrywkach drużynowych II ligi kobiet uczestniczy 10 drużyn, a w
rozgrywkach drużynowych II ligi mężczyzn 14 drużyn.
24. Mecz z udziałem drużyn złożonych z minimum 4 zawodniczek lub zawodników, składa się z 10
gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach przez dwie dwuosobowe drużyny systemem Davis Cup
- z prawem gry zawodniczek i zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach
pojedynczych po pierwszej serii gier - według poniższego klucza:
stół I – 1. A-X, 3. B-Y, 5. gra podwójna nr 1, 7. A-Y, 9. B-X.
stół II – 2. C-W, 4. D-Z, 6. gra podwójna nr 2, 8. C-Z, 10. D-W.
25. W rozgrywkach drużynowych II ligi kobiet i mężczyzn obowiązuje ranking - rozstawienie
zawodniczek lub zawodników:
25.1. W I rundzie obowiązuje ranking klubowy sporządzony przez Wydział Rozgrywek MZTS oparty
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w szczególności o ranking II ligi na koniec sezonu 2012/2013.
25.2. W II rundzie obowiązuje ranking opracowany na podstawie rozgrywek I rundy.
25.3. Zawodnicy i zawodniczki znajdujący się na wyższych miejscach klubowej listy rankingowej
muszą występować w meczu jako A i B lub X i Y. Zawodnik lub zawodniczka znajdująca się na
najwyższym miejscu klubowej listy rankingowej musi występować w meczu w pierwszej parze gier
podwójnych.
26. W I rundzie drużyny będą grały systemem każdy z każdym według terminarza opublikowanego
przez Wydział Rozgrywek MZTS.
27. W II rundzie drużynami pełniącymi rolę gospodarzy meczów będą te drużyny, które w I rundzie
były drużynami gości i grać będą według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek
MZTS zgodnie z kolejnością zajętych miejsc po I rundzie.
28.1. Na podstawie weryfikacji rozgrywek pierwszej rundy II ligi kobiet, drużyny które zajmą
miejsca 1-5 utworzą grupę awansową a pozostałe drużyny utworzą grupę grającą o miejsca 6-10.
28.2. Drugą rundę drużyny rozegrają systemem każdy z każdym, z zachowaniem dotychczasowego
dorobku punktowego, według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.
29.1. Na podstawie weryfikacji rozgrywek pierwszej rundy II ligi mężczyzn, drużyny które zajmą
miejsca 1-6 utworzą grupę awansową, a pozostałe drużyny utworzą grupę spadkową.
29.2. Drugą rundę drużyny rozegrają systemem każdy z każdym, z zachowaniem dotychczasowego
dorobku punktowego, według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.
30.1. Drużyna, która zajmie I miejsce w II lidze mężczyzn i kobiet gra baraż o awans do I ligi ze
zwyciężcą II ligi lubelsko-podlaskiej.
30.2. Drużyny które zajmą miesjca 11-14 w II lidze mężczyzn spadają do III ligi. Ilość drużyn
spadających może ulec zmianie w zależności od ilości drużyn spadających z I ligi oraz od ilości
drużyn awansujących do I ligi.

Rozgrywki ligowe organizowane przez MZTS
31. mecz III, IV i V ligi z udziałem drużyn złożonych się z minimum 4 zawodników, składa się z 14
gier rozgrywanych - do chwili uzyskania przez jedną z drużyn 8 punktów lub osiągnięcia remisu 7 : 7
- kolejno na dwóch stołach, z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w
grach pojedynczych po pierwszej serii gier pojedynczych - według poniższego klucza:
1. A-W, 2. B-X, 3. C-Y, 4. D-Z, 5. gra podwójna nr 1, 6. gra podwójna nr 2, 7. A-X , 8. B-W, 9. D-Y, 10.
C-Z, 11. A-Z, 12. D-W, 13. B-Y, 14. C-X.
31.1. Mecz toczy się na dwóch stołach, chyba, że kapitanowie obydwu drużyn lub sędzia jeżeli jest
wyznaczony na dane spotkanie postanowią inaczej z zastrzeżeniem, że mecz nie może się toczyć
tylko na jednym stole.
31.2. Baraże o awans do wyższej klasy rozgrywkowej lub o utrzymanie się w danej lidze
organizowane są na zasadzie dwumeczu (tzw. mecz i rewanż). Gospodarz pierwszego meczu
wyznaczany jest przezz Wydział Rozgrywek MZTS.
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III liga mężczyzn
32. w rozgrywkach drużynowych III ligi mężczyzn uczestniczy 20 drużyn podzielonych na 2 grupy A i
B, każda po 10 zespołów.
32.1. Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo:
32.2. W I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według terminarza
opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.
32.3. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w grupach A i B miejsca 1-3
utworzą jedną grupę drużyn grających o miejsca 1-6, o awans do II ligi.
32.3.1 Na starcie drugiej rundy drużyny grające o miejsca 1-6 utrzymują jedynie punkty uzyskane w
pojedynkach przeciwko drużynom, które grają w grupie o awans do II ligi.
32.3.2. Drużyny, które grały ze sobą w pierwszej rundzie grają jedynie mecz rewanżowy, natomiast
drużyny, które w pierwszej rundzie się nie spotkały grają ze sobą dwukrotnie (jako gospodarz i
gość), według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.
32.3.3. Zwycięzca grupy grającej o awans do II ligi uzyskuje bezpośredni awans do II ligi.
32.4. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w grupach A i B miejsca 410 grają drugą rundę, o utrzymanie, w swoich grupach według terminarza opublikowanego przez
Wydział Rozgrywek MZTS.
32.4.1. Na starcie drugiej rundy zespołom grającym w grupie o utrzymanie odejmuje się punkty
uzyskane w pojedynkach przeciwko drużynom, które grają w drugiej rundzie w grupie o awans do II
ligi.
32.4.2. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca po rundzie rewanżowej w grupach o utrzymanie,
automatycznie utrzymują się w III lidze.
32.4.3. Drużyna, która zajęła 2 miejsce po rundzie rewanżowej w grupie A grającej o utrzymanie,
gra baraż o utrzymanie się w III lidze z drużyną, która zajęła 4 miejsce w analogicznej grupie B.
32.4.4. Drużyna, która zajęła 3 miejsce po rundzie rewanżowej w grupie A grającej o utrzymanie,
gra baraż o utrzymanie się w III lidze z drużyną, która zajęła 3 miejsce w analogicznej grupie B.
32.4.5. Drużyna, która zajęła 4 miejsce po rundzie rewanżowej w grupie A grającej o utrzymanie,
gra baraż o utrzymanie się w III lidze z drużyną, która zajęła 2 miejsce w analogicznej grupie B.
32.4.6. Drużyny, które zajęły miejsca 5-7 po rudzie rewanżowej w grupach grających o utrzymanie
automatycznie spadają do IV ligi.
33. W sezonie 2014/2015 III liga będzie liczyła 14 drużyn grających w jednej grupie.
33.1. W przypadku wolnych miejsc w III lidze w sezonie 2014/2015 pierwszeństwo do uzupełnienia
składu III ligi mają drużyny, które w sezonie 2013/2014 przegrały mecze barażowe o utrzymanie się
w III lidze.
33.2. O zasadach przeprowadzenia dodatkowych zawodów i ich trybie w przypadku zwolnienia się
miejsc w III lidze zdecyduje Wydział Rozgrywek MZTS w zależności od ilości wolnych miejsc w III
lidze i ilości chętnych drużyn do uzupełnienia składu III ligi.
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IV liga mężczyzn
34. W rozgrywkach drużynowych IV ligi mężczyzn uczestniczy 20 drużyn podzielonych na 2 grupy A
i B, każda po 10 zespołów.
35. Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo:
35.1. W I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według terminarza
opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.
35.2. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w grupach A i B miejsca 1-5
utworzą grupy grające o miejsca 1-5 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i grać będą w II
rundzie o awans do III ligi mężczyzn według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek
MZTS.
35.2.1. Zwycięzcy grup A i B grają baraż o awans do III ligi.
35.2.2. Zwycięzca barażu awansuje automatycznie do III ligi.
35.3. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B
miejsca 6-10 utworzą grupy grające o miejsca 6-10 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i
grać będą w II rundzie o utrzymanie się w IV lidze mężczyzn według terminarza opublikowanego
przez Wydział Rozgrywek MZTS.
35.3.1. Drużyny z miejsc 9-10 z grup A i B automoatycznie spadają do V ligi.

V liga mężczyzn
36. W rozgrywkach drużynowych V ligi mężczyzn uczestniczy 20 drużyn podzielonych na 2 grupy A i
B, każda po 10 zespołów,
37. Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo:
37.1. W I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według terminarza
opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.
37.2. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w grupach A i B miejsca 1-5
utworzą grupy grające o miejsca 1-5 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i grać będą w II
rundzie o awans do IV ligi mężczyzn według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek
MZTS.
37.2.1. Zwycięzcy grup A i B automatycznie awansują do IV ligi.
37.3. Na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B
miejsca 6-10 utworzą grupy grające o miejsca 6-10 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i
grać będą w II rundzie według terminarza opublikowanego przez Wydział Rozgrywek MZTS.

Sprawy porządkowe
38. Mecze rozgrywek drużynowych II, III, IV i V ligi mężczyzn rozgrywane są w niedziele o godz.
11:00 zgodnie z terminarzem opracowanym przez Wydział Rozgrywek MZTS.
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38.1. Dopuszcza się za zgodą obydwu zainteresowanych drużyn oraz za zgodą prowadzącego
rozgrywki, przełożenie meczu na termin wcześniejszy.
38.1.1. W wyjątkowych przypadkach i wyłącznie za zgodą prowadzącego rozgrywki oraz
Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek MZTS istnieje możliwośc przełożenia meczu na termin
późniejszy.
38.1.2. Mecze ostatnich kolejek pierwszej i drugiej rundy nie podlegają przekładaniu na termin
późniejszy.
38.2. W przypadku przekładania meczów ligowych przez kluby, istnieje obowiązek podania
mailowo konkretnego terminu rozegrania przełożonego meczu do zatwierdzenia przez
prowadzacego rozgrywki, minimum na trzy dni przed oficjalnym terminem rozegrania meczu
podanym w terminarzu rozgrywek MZTS wraz z podaniem przyczyny przełożenia meczu.
38.2.1. W przypadku uzgodnenia terminu rozegrania przełożonego meczu przez zainteresowane
kluby istnieje obowiązek przesłania drogą mailową do prowadzącego rozgrywki oficjalnej
informacji, w której oba zainteresowane kluby wyrażą zgodę na grę w przełożonym terminie, który
zaakceptował prowadzacy rozgrywki.
38.2.2. W przypadku braku porozumienia między klubami odnośnie ustalenia terminu
przekładanego meczu istnieje obowiązek konsultacji na ten temat z prowadzącym rozgrywki.
38.2.3. W przypadku braku ostatecznego porozumienia za pośrednictwem prowadzacego rozgrywki
na dwa dni przed meczem, istnieje obowiązek rozegrania meczu w wyznaczonym terminie
przewidzianym przez kalendarz rozgrywek MZTS.
38.3. Wiadomość o zmianie gospodarza meczu musi być przesłana do wiadomości Wydziału
Rozgrywek MZTS na adres e-mail m.romkowski@wp.pl i zaakceptowana przez prowadzącego
rozgrywki, a w przypadku zmiany gospodarza w pierwszej rundzie, kluby mają obowiązek
powiadomić prowadzącego rozgrywki o miejcu rozgrywania meczu w rundzie rewanżowej.
38.4. Wydział Rozgrywek MZTS biorąc pod uwagę istotne fakty może przłożyć mecz z urzędu. W
takim przypadku obowiązującą godziną, terminem i miejscem rozegrania meczu staje się godzina,
termin i miejsce podane przez Wydział Rozgrywek MZTS.
39. We wszystkich sprawach sprawach spornych dotyczących organizacji, przebiegu i weryfikacji
rozgrywek drużynowych i indywidualnych decyzje podejmuje Wydział Rozgrywek MZTS.

Kary
40. Z tytułu przekroczenia przepisów w związku z udziałem w rozgrywkach indywidualnych i
drużynowych organizowanych przez MZTS, Wydział Rozgrywek MZTS może nakładać następujące
kary:
40.1. Otrzymanie pierwszej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w
wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki.
40.2. Otrzymanie drugiej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości
100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki.
40.3. Otrzymanie trzeciej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości
100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki oraz kara dodatkowa w postaci
odsunięcia od jednego kolejnego meczu.
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40.4. Otrzymanie czerwonej kartki – kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości
200 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki oraz kara dodatkowa w
postaci odsunięcia od jednego kolejnego meczu,
40.5. Otrzymanie czerwonej kartki przez zawodniczkę lub zawodnika znajdujących się na ławce
rezerwowych – kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości 100 zł płatna w
terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki
40.6. Pierwsze przegranie meczu przez drużynę klubową walkowerem – kara finansowa dla klubu
sportowego w wysokości 500 zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji Wydziału Rozgrywek
MZTS,
40.7. Drugie przegranie meczu przez drużynę klubową walkowerem – kara finansowa dla klubu
sportowego w wysokości 600 zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji Wydziału Rozgrywek
MZTS,
40.8. Trzecie przegranie meczu przez drużynę klubową walkowerem - wycofanie drużyny klubowej
z dalszych rozgrywek,
40.9. Nie doręczenie przez drużynę klubową będącą gospodarzem meczu protokołu meczowego w
terminie do 7 dni od zakończenia meczu – kara w postaci uznania meczu za przegrany walkowerem
na korzyść drużyny gości oraz kara finansowa dla klubu sportowego w wysokości 500 zł płatna w
terminie 14 dni od daty decyzji Wydziału Rozgrywek MZTS.
40.10. Brak jednolitych koszulek w grach deblowych w przypadku zawodników lub zawodniczek z
jednego klubu (decyduje jednolita barwa głównego koloru koszulki) – kara finansowa dla klubu w
wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji Wydziału Rozgrywek MZTS.
40.11. Inne kary nałożone decyzją Wydziału Rozgrywek MZTS.
41. Decyzja o nałożeniu kary powinna zawierać: wskazanie ukaranego, podstawę prawną nałożenia
kary, zasadnienie nałożenia kary, rodzaj kary oraz sposób i termin jej wykonania, a także pouczenie
o trybie odwoławczym od nałożonej kary.
42. Informacja o nałożeniu kary przez Wydział Rozgrywek MZTS powinna zostać niezwłocznie
doręczona ukaranemu.

Odwołania
43. Od decyzji Wydziału Rozgrywek MZTS przysługuje odwołanie do Zarządu MZTS w terminie 3 dni
od doręczenia decyzji.
43.1. Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania konieczności opłacenia kary w
wyznaczonym terminie.
43.1.1. Brak opłecenia kary w wyznaczonym terminie powoduje, że odowłanie jest automatycznie
odrzucone.
43.2. Od decyzji Zarządu MZTS dotyczących rozgrywek indywidualnych i drużynowych: II ligi kobiet i
mężczyzn oraz innych rozgrywek nadzorowanych przez PZTS przysługuje wniesienie odwołania do
Wydziału Rozgrywek PZTS w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.
43.3. W rozgrywkach drużynowych wszelkie uwagi dotyczące: warunków gry, uprawnień
zawodników itp., na żądanie kierownika lub kapitana drużyny klubowej mogą być wpisane do
protokołu meczowego przed rozpoczęciem meczu.
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43.3.1. Uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń mających miejsce w trakcie meczu winny być
wpisane przed podpisaniem protokołu meczowego.
43.3.2. Uwagi wpisuje sędzia z własnej inicjatywy lub na żądanie kierownika lub kapitana
wnoszącego zastrzeżenia.
43.3.3. Uwagi w protokole meczowym nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie
jako informacja, stanowiące jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu.

Przepisy końcowe
44. W sprawach spornych interpretacja niniejszych przepisów należy do Wydziału Rozgrywek MZTS.
44.1. W przypadku odwołania skierowanego do Zarządu MZTS interpretacja niniejszych przepisów
należy do Członków Zarządu MZTS.
44.2. Interpretując niniejszy Regulamin Rozgrywek MZTS pierwszeństwo w zastosowaniu mają
przepisy zawarte w Regulamnie Rozgrywek PZTS na sezon 2013/2014.
45. Wszelkie opłaty na rzecz Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego powinny być kierowane na
nr konta:
Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa
Bank PKO X Oddział w Warszawie nr 54 1240 6159 1111 0010 4610 2336
46. Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2013/2014 został
przyjęty uchwałą Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 13 września 2013 roku.
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