
REGULAMIN 20 Edycji 
Północnej Ligi Regionalnej  tenisa stołowego im. F. Pietrołaja  

obowiązujący w sezonie 2021-2022 
 
1.Cel rozgrywek 
    Celem rozgrywek jest sportowa rywalizacja drużyn amatorskich, złożonych z zawodników   
nie biorących udziału w rozgrywkach ligowych organizowanych przez PZTS. 
 
2.Drużyna 
   Składa się z czterech zawodników + rezerwowi. Nie wprowadza się ograniczeń ze względu 
na wiek lub płeć. 
 
3.Mecz 
   Mecz składa się z 18 pojedynków, w tym dwa pojedynki deblowe (remis przy stanie 9:9) 
 
I. Uczestnictwo 
  1.W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy z terenu byłych województw: 
olsztyńskiego i suwalskiego. 
  2.Nie wprowadza się ograniczenia ilości drużyn z jednej miejscowości. 
  3.Listę zawodników poszczególne drużyny powinny przesłać do organizatora przed 
rozpoczęciem rozgrywek. 
 4.Dopuszcza się  nabór nowych graczy w przerwie  między rundą zasadniczą a rewanżową. 
 5.W przypadku występu w meczu zawodnika nie zgłoszonego lub występującego w ligach 
organizowanych przez PZTS  drużynie przeciwnej przyznaje się walkower 18:0. 
    a)Wyjątkowo w naszych rozgrywkach mogą uczestniczyć uczniowie Szkół Podstawowych   
występujący w II lub III lidze PZTS, reprezentujący dany klub. 
 6.Wprowadza się możliwość zmiany powrotnej rezerwowego.(Np. za zawodnika 
występującego w protokole pod literą B wchodzi rezerwowy, który rozgrywa jeden mecz. 
Zawodnik podstawowy może powrócić do gry lecz bezwarunkowo za zmiennika pod literą B) 
 
II. Sposób przeprowadzania rozgrywek 
 1.Rozgrywki prowadzone będą systemem dwurundowym: runda zasadnicza i runda 
rewanżowa. W obu rundach wszystkie drużyny grają „każdy z każdym” wg ustalonego 
terminarza rozgrywek. Zespół wymieniony w protokole pod literą A występuje w roli 
gospodarza, a drużyna pod literą X jako goście. 
2.Ustawienie zawodników jest dowolne. 
3.Poszczególne mecze kończą się po zdobyciu trzech setów. 
4.Set trwa do zdobycia 11 punktów z zachowaniem przewagi 2 punktów (np.12:10, 13:11 
itp..) 
 
III. Miejsce i terminy rozgrywek 
 1.Mecze będą rozgrywane w sali na minimum dwóch stołach.  
 2.Temperatura w sali nie może być niższa od 16 o C. 
 3.Gra się piłeczkami plastikowymi 40+ (***), przygotowanymi przez gospodarza. 
 4.Okładziny na deskach czarna i czerwona. 
 5.Zawodnicy nie mogą występować w białych strojach 
 
  IV. Ustalenie kolejności drużyn 
 1.Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2pkt. za remis 1pkt 



 2.O kolejności w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów i stosunek zwycięstw do 
porażek. 
 3.W przypadku zdobycia przez dwie lub większą ilość drużyn takiej samej ilości punktów 
sporządzi się tabelę dodatkową biorąc pod uwagę tylko wyniki między tymi zespołami. 
 
V. Badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 
 1.Zawodnicy występujący w lidze mają obowiązek posiadania aktualnych badań lekarskich. 
 2.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
 
VI. Odwołania i protesty 
 1.Sprawy sporne rozpatrzy Zarząd w składzie: 
    Tomasz Skrocki – Lenarty  
    Marek Różycki – Gołdap  
    Robert Karniej – Olecko 
    Jacek Motybel – Białobrzegi 
 
VII. Weryfikacja rozgrywek 
    1.Weryfikacji rozgrywek dokonuje organizator. 
    2.Podstawą do weryfikacji są protokoły pomeczowe. 
    3.Protokoły należy wypełniać czytelnie i w całości, z podpisami obu kapitanów. 
    4.Przy złym rozpisaniu zawodników przewiduje się karę małego punktu. 
    5.Dopuszcza się rozegranie meczów w innych terminach za zgodą zainteresowanych 
drużyn jednak nie później niż w terminie 2 tygodni! W przypadku braku porozumienia w 
sprawie rozegrania zaległego meczu należy powiadomić organizatora celem wyznaczenia 
nowego terminu  
    6.Za oddanie dwóch meczów walkowerem w pierwszej rundzie zespół wyklucza się z 
rozgrywek a punkty zdobyte z tą drużyną anuluje się. 
    7.Natomiast oddanie dwóch meczów walkowerem w rewanżach wyklucza drużynę z 
rozgrywek ale punkty zdobyte uwzględnia się w tabeli a za mecze nie rozegrane przeciwnicy 
otrzymują wynik 18:0 
    8.W przypadku nie rozegrania meczu i rewanżu  między drużynami A i X obu zespołom 
nie dopisze się walkowerów (otrzymają zero) 
 
VIII. Sprawy porządkowe 
    1.Gospodarz zapewnia salę, stoły i piłeczki. 
    2.Protokół z meczu należy przesłać do organizatora w ciągu 48 godzin. 
    3.Ustala się wpisowe w wysokości  100 zł, płatne w I rundzie do prowadzącego rozgrywki. 
    4.Pieniądze z wpisowego przeznacza się na puchary i podsumowanie sezonu. 
 
    Wyniki można podawać telefonicznie (MMS) pod nr kom. 605 689 279  lub  e:mailem 
zbigniew-bobryk@wp.pl    
    
 
 
 
 
 Organizator 
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