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1. I Zastosowanie regulamin rozgrywek
1 Zasady organizacji i sprawowania nadzoru
1.1.Regulamin rozgrywek OZTS na sezon 2017/2018 określa zasady organizacji i sprawowania nadzoru nad rozgrywkami
indywidualnymi i drużynowymi w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku na szczeblu wojewódzkim
prowadzonym na terenie Województwa Opolskiego oraz rozgrywkami szczebla centralnego, których organizatorem i
sprawującym nadzór jest PZTS, a także rozgrywki, których organizacja została zlecona przez PZTS lub inne uprawnione do
tego organy.
1.2.OZTS w ramach współzawodnictwa sportowego organizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi i
drużynowymi w oparciu o:
1.2.1.Statut OZTS
1.2.2.Regulamin rozgrywek na sezon 2017/2018 PZTS
1.2.3. Międzynarodowe przepisy ITTF
1.2.4.Inne przepisy prawne obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Rozgrywki indywidualne i drużynowe w ramach współzawodnictwa są
prowadzone w przedziale na płeć w następujących kategoriach wiekowych:
2.1.żak do 11 lat -urodzeni do 2007 roku i młodsi
2.2.młodzik w wieku 12-13 lat – urodzeni w latach 2005-2006
2.3.kadet w wieku 14-15 lat – urodzeni w latach 2003-2004
2.4.junior w wieku 16-18 lat – urodzeni w latach 2000 -2002
2.5.młodzieżowiec w wieku 19-21 lat- urodzeni w latach 1997-1999
2.6.seniorzy w wieku 19 lat – urodzeni w 1998 i starsi
2.7.weterani w wieku 40 lat – urodzeni 1978 i starsi zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018,
przy czym możliwe jest łączenie kategorii wiekowych weteranów ze względu na ilość osób zgłoszonych do danych
zawodów
2.8.rozgrywki ligowe- bez podziału na kategorie wiekowe.

3. Rozgrywki prowadzone w ramach OZTS
3.1.OZTS prowadzi rozgrywki szczebla centralnego oraz inne zawody, których organizacja została zlecona dla OZTS
przez PZTS lub inne uprawnione organy
3.2.OZTS organizuje i przeprowadza indywidualne Mistrzostwa Województwa w kategoriach wiekowych:
3.2.1.Żaków -gry pojedyncze i podwójne
3.2.2.Młodzików -gry pojedyncze i podwójne
3.2.3.Kadetów (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) -gry pojedyncze, podwójne i mieszane
3.2.4.Juniorów -gry pojedyncze, podwójne i mieszane
3.2.5.Młodzieżowców -gry pojedyncze, podwójne i mieszane
3.2.6.Seniorów -gry pojedyncze, podwójne i mieszane
3.2.7.Weteranów -gry pojedyncze i podwójne i mieszane
3.2.8.Mini Olympic Games
3.3.OZTS organizuje i przeprowadza Drużynowe Mistrzostwa Województwa rozgrywane według przepisów PZTS na
sezon 2017/2018 w kategoriach wiekowych:
3.3.1.Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodzików
3.3.2.Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kadetów
3.3.3.Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów
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3.4.OZTS organizuje i przeprowadza Indywidualne Mistrzostwa Województwa oraz eliminacje do Mistrzostw Polski w
kategoriach:
3.4.1.IMW w kategorii Żaków
3.4.2.IMW w kategorii Młodzików – dopuszcza się młodszych zawodników
3.4.3.IMW w kategorii Kadetów - urodzeni w latach 2003-2004
3.4.4.IMW w kategorii Juniorów - urodzeni w latach 2000-2002
3.4.5.IMW w kategorii Młodzieżowców - urodzeni w latach 1997-1999
3.4.6.IMW w kategorii Seniorów - dopuszcza się młodszych zawodników
3.4.7.IMW w kategorii Weteranów - urodzeni 1978 i starsi
3.5.OZTS organizuje i przeprowadza Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne do GPP w kategoriach:
3.5.1.WTK Żaczek i Żaków
3.5.2.WTK Młodziczek i Młodzików
3.5.3.WTK Kadetek i Kadetów
3.5.4.WTK Juniorek i Juniorów
3.5.5.WTK Seniorek i Seniorów
3.6.OZTS organizuje i przeprowadza rozgrywki drużynowe:
3.6.1.III, IV, V ligi męskiej oraz III ligi kobiet
3.6.2.OZTS organizuje i przeprowadza rozgrywki drużynowe o Puchar Polski kobiet i mężczyzn na szczeblu
województwa Opolskiego.
3.6.3.OZTS organizuje i przeprowadza rozgrywki drużynowe I i II ligi juniorów
3.7.OZTS organizuje i przeprowadza inne imprezy zgodnie ze statutem OZTS
3.8.OZTS przyznaje prawo organizacji zawodów sportowych umieszczonych w kalendarzu zawodów sportowych OZTS w
trybie postępowania konkursowego na podstawie kart zgłoszeniowych organizacji zawodów przesłanych za pomocą poczty
elektronicznej do WR OZTS na adres opolski.ozts@o2.pl . Decyzję o przyznaniu organizacji zawodów podejmuje Zarząd
OZTS. W przypadku braku zgłoszeń na organizację zawodów OZTS przyznaje prawo do organizacji zawodów w trybie
pozakonkursowym. Organizator jest zobowiązany do podjęcia z należytą starannością wszelkich działań w celu
zorganizowania zawodów zgodnie ze standardami organizacji zawodów.
3.9.Zawody

prowadzone przez OZTS będą rozpoczynać się o godzinie 9.00

3.10.Zgłoszenia do WTK, IMW oraz DMW na specjalnych kartach zgłoszeniowych 48 godzin przed zaplanowanymi
zawodami oraz z wpłatą na konto OZTS startowego za zgłoszonych zawodników, lub gotówką przed turniejem.
Zawodnik który nie opłaci startowego nie będzie dopuszczony do następnych zawodów.
3.11.Punktacja w ramach współzawodnictwa klubowego- sportu młodzieżowego: ogólne pkt zdobyte w wszystkich
kategoriach Młodzieżowych rozgrywek indywidualnych oraz drużynowych (3.2.1.- 3.2.5., 3.3.1.- 3.3.3.,3.4.1.- 3.4.5.,
3.5.1.-3.5.4. 3.6.3..
3.11.Punktacja ogólna w ramach współzawodnictwa klubowego to suma sportu młodzieżowego pkt 3.11 oraz 3.2.6.,
3.2.7., 3.4.6., 3.4.7., 3.5.5., 3.6.1., 3.6.2., oraz I i II ligi kobiet i mężczyzn.
Za współzawodnictwo przewidziane są puchary i dyplomy dla najlepszych klubów za 3 pierwsze miejsca.

4. Zasady uczestnictwa
4.1.Warunkiem uczestnictwa klubu sportowego, a także zawodnika w współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
PZTS oraz OZTS są spełnione wymogi wynikające z przepisów wymienionych w pkt 1.2. Regulaminu PZTS, a w
szczególności posiadanie licencji okresowej na sezon 2017/2018
4.2.Licencji okresowe nadane przez PZTS:
4.2.1.Licencja okresowa klubowa – Regulamin PZTS pkt 3.3
4.2.2.Licencja okresowa trenerska – Regulamin PZTS pkt 3.4
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4.2.3.Licencja okresowa zawodnika – Regulamin PZTS pkt 3.54.2.4.Licencja okresowa zawodnika niestowarzyszonego –
Regulamin PZTS pkt 3.6
4.2.5.Licencja okresowa weterana – Regulamin PZTS pkt 3.7
4.2.6.Licencja okresowa sędziego – Regulamin PZTS pkt 3.9
4.3.zmiana przynależności klubowej – regulamin PZTS rozdział 5
4.4.Możliwość obecności trenera podczas startu zawodnika:
4.4.1.Na karcie zgłoszeniowej w pozycji trener/opiekun wpisujemy imię i nazwisko osoby która podczas zawodów
podpowiada i opiekuje się zawodnikiem podczas meczu.
4.4.2.Jeżeli na karcie zgłoszeniowej jest zgłoszony więcej niżeli 1 trener/opiekun wtedy przed każdym meczem powinno być
zgłoszone sędziemu liczącemu lub sędziemu głównemu - która z wymienionych osób będzie podczas gry przy zawodniku.
4.4.3.Podczas meczu nie może być więcej niż jest to dopuszczone w przepisach ITTF oraz PZTS:
4.4.3.1.- trener lub opiekun w grach singlowych
4.4.3.2.- trener lub opiekun, drużyna w grach drużynowych oraz kierownik drużyny.
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II Regulamin Finansowy na sezon 2017/2018
5. Obowiązek opłat regulaminowych za udział w rozgrywkach sportowych –
członkach OZTS
5.1.Kluby sportowe oraz zawodniczki oraz zawodnicy zobowiązani są w sezonie 2016/2017 powinny mieć uregulowane
wszelkie zaległości finansowe wobec OZTS i PZTS
5.2.kluby sportowe powinny mieć opłaconą składkę członkowską w kwocie 200 zł do 12.08.2017 r.
5.3.Opłata za przyznanie licencji dla klubu sportowego, licencje okresowe dla zawodniczek i zawodników w sezonie
2017/2018, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018
5.4.Koszty organizacji WTK i Mistrzostw Województwa jakie są podane w pkt 3.3, 3.4, i 3.5. pokrywa OZTS
5.5.Kluby które obok nazwy statutowej chcą używać nazwy sponsora w rozgrywkach ligowych winni wpłacić 200 zł od
każdej nazwy sponsora na rzecz OZTS
5.6.Ubezpieczenia NNW zawodników wliczane jest w koszt wykupionej licencji okresowej w PZTS
5.7.Opłacenie w wyznaczonym terminie uczestnictwa w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych w sezonie 2017/2018
organizowanych przez OZTS
5.8.Wypełnienie oraz opłacenie ankiety klubowej na sezon 2017/2018 do 12.08.2017 r.

6. Klubowe wpłaty w rozgrywkach drużynowych:
6.1.rozgrywki ligowe
6.1.1.I liga kobiet zgłoszenia i wpłata do PZTS
6.1.2.II liga kobiet i mężczyzn zgłoszenie i wpłata na konto organu prowadzącego rozgrywki - SZTS
6.1.3.III liga kobiet i mężczyzn wplata na konto OZTS 350,00 zł, ( III liga kobiet zgłoszenie do 4 drużyn – 50 zł)
6.1.4.IV liga mężczyzn wpłata na konto OZTS 300,00 zł
6.1.5.V liga mężczyzn wpłata na konto OZTS 250,00 zł
6.1.6.I i II liga juniorów wpłata na konto OZTS 150,00 zł
6.2.Drużynowe Mistrzostwa Województwa;
6.2.1.juniorek i juniorów, kadetek i kadetów, młodziczek i młodzików na konto OZTS- 30 zł
6.3.Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim – 30 zł
6.4.Opłata za przejęcie prawa gry w danej klasie rozgrywkowej przez klub sportowy w miejsce klubu, który zrzeka
się swojego uczestnictwa na jego rzecz:
III Liga męska -1500 zł, IV Liga męska – 1000 zł

7. Klubowe wpłaty w rozgrywkach indywidualnych:
7.1.Startowe w WTK
7.1.1.żaczki i żacy, młodziczki i młodzicy – 10 zł
7.1.2.kadetki i kadeci, juniorki i juniorzy – 15 zł
7.1.3.seniorki i seniorzy – 25 zł
7.2.Startowe IMW:
7.2.1.żaczki i żacy – 20 zł
7.2.2.młodziczki i młodzicy, kadetki i kadeci – 25 zł
7.2.3.Juniorki i juniorzy, młodzieżówki i młodzieżowcy oraz weterani – 30 zł
7.2.4.seniorki i seniorzy – 35 zł
7.3.Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim – 30 zł
7.4.OZTS może odpłatnie umieszczać komunikaty na swojej stronie internetowej- za każdy komunikat umieszczony
na stronie OZTS - 20,00 zł dla klubów i podmiotów nie będących członkami OZTS.
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8. Opłaty karne
8.1.Kaucja w przypadku złożenia protestu w rozgrywkach drużynowych wynosi 50 zł i jest płatna wraz z złożeniem wniosku.
W przypadku odrzucenia protestu kaucja pozostaje do dyspozycji OZTZ na działalność statutową. W przypadku braku
opłaty protest nie jest rozpatrywany.
8.2.W przypadku złożenia protestu w rozgrywkach indywidualnych należy wpłacić kaucję protestacyjną w wysokości 100 zł
przed rozpatrzeniem protestu. W przypadku odrzucenia protestu indywidualnego kaucja pozostaje do dyspozycji OZTS na
działalność statutową. W przypadku braku opłaty protest nie jest rozpatrywany.
8.3.Opłata regulaminowa za oddanie meczu walkowerem wynosi:
8.3.1.II liga – 300 zł do organu prowadzącego rozgrywki
8.3.2.III, IV, V liga – 100 zł do OZTS na cele statutowe
8.3.3.liga juniorów – 50 zł za każdy oddany mecz do OZTS na cele statutowe
8.3.4.Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim – 100 zł do OZTS na cele statutowe
8.4.Termin płatności do 14 dni od daty nałożenia opłaty regulaminowej.
8.5.Po trzech walkowerach drużyna zostaje wycofana z rozgrywek. Mecze, które zostały rozegrane, a następnie
zweryfikowane przez WRiD jako walkowery nie są wliczane do pkt a wcześniejsze pkt są anulowane.
8.5.1.Liga juniorów po wycofaniu za 3 walkowery winna wpłacić 150 zł do OZTS na cele statutowe
8.5.2.III,IV, V liga mężczyzn po wycofaniu drużyny za 3 walkowery winna wpłacić do OZTS na cele statutowe – 300zł
8.6.Opłata za nieregulaminowe przesłanie protokołu z meczu przez gospodarza wynosi 5 zł za każdy dzień zwłoki, protokół
powinien być przesłany do 3 dni po zakończonym meczu, natomiast za brak podania wyniku po zakończonym meczu
wynosi - 10 zł do OZTS na cele statutowe.
8.7.Zmiana terminu meczu nie mieszcząca się w regulaminowych 7 dniach III, IV,V ligi – zobowiązuje klub do wpłaty
finansowej w wysokości 10 zł na konto OZTS na cele statutowe.
8.8.Opłata za niesportowe zachowanie w indywidualnych i drużynowych zawodach wynosi:
pierwsza żółta kartka – 30 zł, druga żółta kartka – 40 zł, trzecia i kolejna żółta kartka – 50 zł
8.8.1.-3 żółte kartki na jednych zawodach Indywidualnych i drużynowych zamienia się na kartkę czerwoną po każdej
czerwonej kartce zawodnik nie może brać udziału w kolejnym zawodach – zawodnik może być również odsunięty od
kolejnych zawodów nawet do końca sezonu. Jeżeli zawodnik zachował się nie właściwie w końcówce sezony kara może
być przełożona na następny sezon
8.8.2.Trzecia żółta kartka otrzymana w trakcie meczu ligowego zamienia się na kartkę czerwoną
8.8.3.zawodnik na meczu ligowym oraz zawodach organizowanych przez OZTS za bardzo rażące zachowanie może
otrzymać od razu czerwoną kartkę i odsunięcie od zawodów – karę odsunięcie ustala WR
8.8.4.Czerwona kartka – 200 zł. Po każdej czerwonej kartce zawodnik otrzymuje karę dodatkową, odsunięcia od kolejnego
meczu ligowego.
8.5.Opłata na cele statutowe OZTS za przejęcie miejsca w rozgrywkach ligowych III- liga 1500 zł, IV liga – 1000 zł.
8.6.Rezygnacja drużyny z rozgrywek ligowych w kolejnym sezonie winna nastąpić na podstawie pisemnego wniosku klubu
sportowego. Klub który przejmuje drużynę powinien złożyć pisemną prośbę do zarządu OZTS i opłacić regulaminową
składkę na rzecz OZTS.
8.7.O innych opłatach regulaminowych nie ujętych w Regulaminie a wynikłych w czasie trwania sezonu 2017/2018 decyduje
Zarząd OZTS.

9. Opłaty sędziowskie:
9.1.licencja sędziowska na sezon 2017/2018 wraz z szkoleniem – 20 zł
9.2.kurs sędziowski z licencją na sezon 2017/2018 oraz ceną legitymacji sędziowskiej – 100 zł
9.3.wymiana legitymacji sędziowskiej lub zastąpienie zagubionej legitymacji 25 zł
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III Warunki uczestnictwa
10. Wymogi wynikające z przepisów niniejszego regulaminu:
10.1.Brak jakichkolwiek, przedterminowych zobowiązań finansowych w stosunku do PZTS i OZTS
10.2.Opłacenie składki członkowskiej za rok 2017 z tytułu członkostwa w OZTS zgodnie z Regulaminem
10.3.w przypadku klubu sportowego posiadanie licencji w sezonie 2017/2018 przyznanej przez PZTS
10.4.Opłacenie uczestnictwa w zawodach w wysokości określonej niniejszym Regulaminie
10.5.Pisemne potwierdzenie do 12.08.2017 r. chęci uczestnictwa drużyny klubowej w rozgrywkach drużynowych w sezonie
2017/2018 organizowanych przez OZTS poprzez złożenie ankiety klubowej
10.6.Posiadanie licencji zawodniczki lub zawodnika uprawniającej do uczestnictwa w sporcie kwalifikacyjnym przyznanej
przez PZTS, wydanej najpóźniej w dniu rozgrywania turnieju indywidualnego lub drużynowego
10.7.W przypadku rozgrywek ligowych posiadanie przez zawodniczki i zawodnika licencji PZTS wydanej do 10.09.18 r.
oraz wpisanie zawodniczki lub zawodnika do imiennego składu drużyny na danym szczeblu rozgrywek i przesłanie go do
prowadzącego rozgrywki
10.8.Posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego, dla dzieci i młodzieży do 23 r. życia.
Klub który zgłasza zawodników ponosi pełną odpowiedzialność, za aktualne badania zgłoszonych zawodników.
10.9.Opłacenie uczestnictwa w zawodach określonej w niniejszym regulaminie
10.10.Zgłoszenia do zawodów WTK oraz MW indywidualnych i drużynowych na kartach zgłoszeniowych dostępnych na
stronie internetowej OZTS w zakładce druki. Klub powinien przesłać zgłoszenia najpóźniej 2 dni przed planowanymi
zawodami do godz. 09.00 na adres: E- mail zgloszenia.ozts@o2.pl oraz wpłaty startowego i potwierdzenie przelewu.
10.11.Spełnienie innych szczegółowych warunków uczestnictwa określonych w regulaminach lub komunikatach
organizacyjnych zawodów.
10.12.Licencja okresowa zawodnika nadana przez PZTS od 01.01.2018 roku uprawnia do udziału we
współzawodnictwie sportowym w sezonie 2017/2018 wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych. Powyższy przepis
dotyczy zawodników II i III ligi. Zawodnicy niższych lig mogą uczestniczyć w rozgrywkach drużynowych.

11. Podstawy Regulaminowe Sędziów
11.1.Wojewódzki związek tenisa stołowego nadaje sędziom licencje okresowe.
11.2.Sędziego z licencją okresową upoważnia się, do prowadzenia zawodów organizowany przez wojewódzki związek
tenisa stołowego, a także meczów II ligi kobiet i mężczyzn oraz meczów w niższych klasach rozgrywek po spełnieniu
następujących warunków:
11.2.1.Corocznym zaliczeniu egzaminu sędziowskiego, dla sędziów okręgowych,
11.2.2.Opłacenie licencji sędziowskiej według Regulaminu OZTS
11.3.Sędziom w tenisie stołowym może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła z wynikiem pozytywny kurs sędziowski,
lub posiada uprawnienia nadane przez PZTS.
11.4.Sędziowie którzy mają opłaconą licencję sędziowską w sezonie 2017/2018 oraz w roku 2017 sędziowali zawody
indywidualne oraz drużynowe wchodzą w skład członków Kolegium Sędziów OZTS i biorą czynny udział w wyborach
Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
11.5.Wybory do kolegium sędziów powinny odbyć się najpóźniej do 10 września 2017 r
11.6.Przewodniczący Kolegium Sędziów wybrany zostaje do czerwca 2020 r.
11.7.Kolegium Sędziów powinno zbierać się minimum raz w roku przed lub po większych zawodach sportowych
11.8.Sędziowie dopuszczeni do sędziowania zawodów organizowanych przez OZTS:
11.8.1.Zaliczyć coroczny egzamin i szkolenie sędziów.
11.8.2.Winni posiadać wykupioną licencję na sezon 2017/218.
11.8.3.Odpowiedni strój sędziowski
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11.8.4.Dopuszcza się sędziów rekrutów (osoby poniżej 18 roku życia) bez kwalifikacji po szkoleniu i zatwierdzeniu przez
Zarząd OZTS i Przewodniczącego Kolegium Sędziów do sędziowania zawodów WTK, MW oraz innych po zatwierdzeniu
przez WS.

12. Organizacja zawodów sportowych
12.1.Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego przyznaje prawo organizacji zawodów sportowych umieszczonych w
kalendarzu zawodów sportowych OZTS na podstawie zgłoszeń.
12.2.Decyzje o przyznaniu organizacji zawodów indywidualnych i drużynowych umieszczonych w kalendarzu zawodów
sportowych OZTS, podejmuje Zarząd OZTS
12.3.Organizator jest zobowiązany do podjęcia z należytą starannością wszelkich działań w celu zorganizowania zawodów
zgodnie ze standardami organizacji zawodów.
12.4.Sędziego Głównego spotkania wyznacza Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZTS, który może te uprawnienia
przekazać gospodarzowi meczu. Sędziego liczącego wyznacza gospodarz zawodów.
12.4.1.Na wniosek klub, lub z własnej inicjatywy Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZTS może delegować
Sędziego Głównego na dowolne zawody, organizowane przez OZTS.
12.4.2.Koszty delegacji Sędziowskiej pokrywa gospodarz spotkania.
12.4.3.W przypadku gdzie sędzia jest delegowany na wniosek danego klubu, klub ten wpłaca do kasy OZTS kwotę 100 zł,
która będzie pokrywała koszty delegacji sędziowskiej.
12.4.4.W przypadku gdzie Sędzia Główny jest delegowany na wniosek danego klubu, do prowadzenia zawodów
ogólnopolskich lub międzynarodowych klub ten, lub inny podmiot, wpłaca do kasy OZTS kwotę 300 zł, która będzie
pokrywała koszty delegacji sędziowskiej Sędziego Głównego .
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IV Rozgrywki Indywidualne
13. System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Województwa
Główny nadzór nad WR sprawuje Prezes OZTS
13.1. Nadzór w Indywidualnych rozgrywek prowadzi Jakub Cyndera
Kierownik- rozgrywek indywidualnych
Wydziału Rozgrywek
Tel. 533 618 943 E-mail zgloszenia.ozts@o2.pl
13.2.Indywidualne Mistrzostwa Województwa będą prowadzone we wszystkich kategoriach wiekowych z limitem do 32
zawodników oraz minimum 1 startem w WTK
13.2.1.System rozstawiania w IMW w grach pojedynczych (eliminacje do MP) zawodniczki i zawodników losuje się zgodnie
z pozycjami zajmowanymi w aktualnym rankingu po III WTK i po III GPP z zastrzeżeniem że, zawodnicy z tego samego
klubu nie mogą spotkać się w pierwszej grze. Turniej odbywa się systemem grupowo – pucharowym z grą od tyłu o miejsce
5,6,7,8, 9-16, oraz 3 zawodnik w grupie 17-24, 4 zawodnik w grupie 25-32
13.3.IMW w kategoriach: Żaków, Młodzików, Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców oraz Seniorów rozgrywane są w
dwóch etapach:
13.3.1.I ETAP stanowi eliminację do IMP, a awans uzyskuje dwóch najlepszych zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn.
13.3.2.II ETAP 8 zawodników w tym zawodnicy z limitem na IMP, oraz pozostałe miejsca z turnieju eliminacyjnego. W II
etapie gra o IMW, zawodników losuje się zgodnie z pozycjami zajmowanymi w aktualnym rankingu po III WTK i po III GPP,
niezależnie czy zawodnik jest z tego samego klubu.
13.3.2.1.W przypadku 1-2 zawodników z limitem – rozgrywa się turniej pucharowy zaczynający się od półfinałów z
dodatkowym uczestnictwem zawodników zgodnie z klasyfikacją turnieju o awans do Mistrzostw Polski w wolnych miejscach
w drabince.
13.3.2.2. W przypadku 3-6 zawodników z limitem – rozgrywa się turniej pucharowy zaczynający się od ćwierćfinałów z
dodatkowym uczestnictwem zawodników zgodnie z klasyfikacją turnieju o awans do Mistrzostw Polski w wolnych miejscach
w drabince.
13.3.2.3.W przypadku 7 i więcej zawodników z limitem – decyzję o sposobie rozgrywania turnieju o Mistrzostw
Województwa podejmuje sędzia główny zawodów z zastosowaniem zasady, że turniej ten musi odbyć się systemem
pucharowym.
13.3.2.4.W przypadku, gdy żaden z zawodników nie uzyskał imiennego limitu do startu w IMP II etap nie jest rozgrywany.

13.4.Ustalenia ogólne do IMW i DMW
13.4.1.W grach pojedynczych turnieju seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów, młodzików oraz żaków mecze
rozgrywane są do 3 wygranych setów.
13.4.2.Turniej gier podwójnych oraz drużynowych we wszystkich kategoriach rozgrywa się systemem bezpośredniej
eliminacji (pucharowy), bez turnieju pocieszenia, a pojedynki toczą się do 3 wygranych setów.
13.4.3.W IMW w turniejach gier podwójnych i mieszanych mogą występować wyłącznie zawodniczki i zawodnicy znajdujący
się na listach startowych turnieju gier pojedynczych. Gry pucharowo tylko do przodu.
13.4.4.IMW rozpoczną się od gier mieszanych – kategoria: Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców oraz seniorów, następnie
zostaną rozegrane gry eliminacyjne, IMW oraz gry podwójne w kategoriach: Żak i Młodzik, Kadetów, Juniorów,
Młodzieżowców oraz seniorów.
13.4.5.Losowanie do IMW i DMW nastąpi przedziałami 1,2,3-4,5-6,7-8,9-12,13-16,17-20,21-24,25-28,29-32,

13.5.System grupowy DMW i IMW
13.5.1.System rozgrywania w DMW i IMW turniejów grupowych ustala Sędzia Główny zawodów w zależności od ilości
zawodników.
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13.5.2.Z grup w DMW i IMW do turnieju pucharowego wychodzą po 2 zawodników i grają o miejsca 1,2,3,4,5-6,7-8,9-16 w
zależności od ilości zawodników puchar będzie przeprowadzony na drabince 4,8,16,
13.5.6.w przypadku zawodników posiadających jednakową ilość pkt o kolejności na listach startowych decyduje losowanie
przeprowadzone przez Sędziego Głównego turnieju.
13.5.7.Zawodnicy z tego samego klubu nie mogą rywalizować w tej samej grupie.
13.5.8.tabele grupowe publikowane będą dzień przed zawodami na stronie internetowej OZTS. W przypadku absencji w
turnieju zawodników znajdujących się w tabelach turniejowych wyniki gier, które miały się odbyć z ich udziałem zostaną
zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.
13.5.9.W turniejach grupowych zawodnikom przyznawane są pkt: za zwycięstwo 2pkt, za porażkę 1pkt, za oddanie meczu
walkowerem 0pkt.
13.5.10.W przypadku 2 zawodników posiadających jednakową liczbę pkt o kolejności decyduje wynik bezpośredniej
rywalizacji.
13.5.11.W przypadku 3 i więcej zawodników posiadających tą samą ilość pkt opracuje się dodatkową tabelę uwzględniającą
wyłączenie wyników rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami, w której o kolejności miejsc decydują kolejno:
liczba pkt, stosunek setów zdobytych do straconych oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
13.5.12.Zawodnik znajdujący się na listach uprawnionych do startu, który nie wystąpił w turnieju z uwagi na stan
zdrowia, udokumentowany orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim, otrzymanym na wniosek klubu
sportowego, otrzymuje zgodne z kategorią zgłoszenia pkt za ostatnie miejsce w tejże kategorii.
13.6.Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach: Młodziczek, Młodzików, Kadetek, Kadetów oraz Juniorek
i Juniorów, bez limitu.
13.6.1.od 2-5 drużyn każdy z każdym
13.6.2.od 6 i więcej zgłoszonych drużyn system - grupowo – pucharowo w II etapach:
- I Etap – turniej grupowy o awans do DMP,
- II Etap – DMW systemem pucharowym 1-3 drużyn z limitem w wolnych miejscach w drabince a następnie w wolne miejsca
w drabince drużyny z turnieju eliminacyjnego według zajętych miejsc– rozgrywa się turniej pucharowy od półfinałów.
13.6.3.W przypadku 4 i więcej drużyn z limitem – decyzję o sposobie rozgrywania turnieju o Drużynowe Mistrzostwo
Województwa podejmuje sędzia główny zawodów z zastosowaniem zasady, że turniej ten musi odbyć się systemem
pucharowym.
13.6.4.Drużynowe mistrzostwa Województwa w kategorii młodziczek, młodzików, kadetek, kadetów oraz juniorek składa się
3-5 gier rozgrywanych kolejno według następującego układu (mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3
zwycięstw): 1 gra A-X, 2 gra B-Y, 3 gra podwójna, 4 gra A-Y, 5 gra B-X (wyłącznie 1 zawodniczka lub zawodnik rezerwowy
może zostać wprowadzony do gry po 2 grze w meczu).
13.6.5.Drużynowe mistrzostwa Województwa w kategorii juniorów składa się 3-5 gier rozgrywanych kolejno według
następującego układu (mecz kończy się z chwilą uzyskania przez 1 z drużyn 3 zwycięstw): 1 gra A-X, 2 gra B-Y, 3 gra C-Z,
4 gra A-Y, 5 gra B-X ( wyłącznie 1 zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 3 grze w meczu).
13.6.6.W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem dotyczących rozgrywek drużynowych ostateczną
decyzję podejmuje sędzia główny w porozumieniu z organizatorem danego turnieju.
13.6.7.Do DMP awansuje 1 drużyna. Wyłonienie miejsc 1,2,3,4,5-8,9-16
13.7. IMW Weteranów gra indywidualna, podwójna i mieszana
13.7.1.Rozstawienie na podstawie Ogólnopolskiego Rankingu weteranów.
13.7.2.Warunkiem rozstawienia zawodników w danej kategorii wiekowej jest udział co naj mnie 4 zawodników i 4 par. W
uzasadnionych przypadkach WR może dopuścić do rywalizacji zawodników z różnych kategorii wiekowych.
13.7.3.IMW - turniej grupowo - pucharowy do 3 wygranych setów. Gry podwójne i mieszane pucharowo do przodu.
13.8. Nagrody:
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13.8.1.W IMW w kategoriach - Żaków. Młodzików, Kadetów, Juniorów, seniorów: miejsca 1-3 puchary, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Weterani oraz młodzieżowcy za miejsca 1-3 puchary oraz dyplomy.
13.8.2.W IMW wszystkich kategoriach gier podwójnych i mieszanych za miejsca 1-3 dyplomy i statuetki.
13.8.3.W DMW wszystkich kategorii za miejsca 1-3 puchary i dyplomy dla klubów, a dla zawodników medale.

14. System rozgrywania Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych
14.1.W WTK prawo do gry mają: zawodnicy posiadający licencje zawodnicze oraz aktualne badania lekarskie.
14.2.W WTK we wszystkich kategoriach nie mogą startować zawodnicy posiadający limit na GPP.
14.3.system rozgrywania WTK:
14.3.1.turniej grupowy do 3 wygranych setów na podstawie aktualnego rankingu WTK oraz GPP i opłaceniu startowego z
grą od tyłu o miejsce 5,6, 7,8, 9-16, w zależności od ilości zawodników możliwe zakończenie turnieju, 17-24, 25-32 lub 1732, 3 zawodnik w grupie 17.. w zależności od ilości zawodników i grup ….. turnieju 33 …, 4 zawodnik w grupie 25-32, w
zależności od ilości zawodników i grup…..,
14.3.2. losowanie nastąpi przedziałami 1,2,3-4,5-6,7-8,9-12,13-16,17-20,21-24,25-28,29-32,33-40,41-48,49-56,…..
14.3.3.system rozgrywania turniejów grupowych ustala Sędzia Główny zawodów w zależności od ilości zawodników.
14.3.4.Z grup do turnieju głównego wychodzą po 2 zawodników i grają o miejsca 1,2,3,4,5-6,7-8,9-12,13-16 w zależności od
ilości zawodników puchar będzie przeprowadzony na drabince 8,16,32 …
14.3.5.w przypadku zawodników posiadających jednakową ilość pkt o kolejności na listach startowych decyduje losowanie
przeprowadzone przez Sędziego Głównego turnieju.
14.3.6.Zawodnicy z tego samego klubu nie mogą rywalizować w tej samej grypie.
14.4.tabele grupowe publikowane będą dzień przed zawodami na stronie internetowej OZTS. W przypadku absencji w
turnieju zawodników znajdujących się w tabelach turniejowych wyniki gier, które miały się odbyć z ich udziałem zostaną
zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.
14.5.W turniejach grupowych zawodnikom przyznawane są pkt: za zwycięstwo 2pkt, za porażkę 1pkt, za oddanie meczu
walkowerem 0pkt.
14.6.W przypadku 2 zawodników posiadających jednakową liczbę pkt o kolejności decyduje wynik bezpośredniej rywalizacji.
14.7.W przypadku 3 i więcej zawodników posiadających tą samą ilość pkt opracuje się dodatkową tabelę uwzględniającą
wyłączenie wyników rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami, w której o kolejności miejsc decydują kolejno:
liczba pkt, stosunek setów oraz stosunek piłek zdobytych do straconych.
14.8.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 2 dni od zakończenia turnieju – otrzymają pkt za ostatnie miejsce.
14.9.W WTK zostaną wręczone dyplomy za miejsca 1-3 dyplomy. Awans do GPP uzyskuje 2 zawodników z każdej
kategorii.
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V Rozgrywki Ligowe
15. System rozgrywek Drużynowych
Główny nadzór nad WR sprawuje Prezes OZTS
15.1.Nadzór w drużynowych rozgrywkach prowadzi Wojciech Gabor
Kierownik- Wydziału Rozgrywek (rozgrywki ligowe) Tel. 517 082 080 E-mail zgloszenia.ozts@o2.pl
15.2.WR publikuje terminarz rozgrywania pierwszej rundy poszczególnych lig do dnia 1 września 2017 r., a drugiej wciągu
14 dni od zakończenia ostatniego spotkania pierwszej rundy w danej lidze.
15.3.drużyna będąca gospodarzem meczu zobowiązana jest do:
15.3.1.Do przygotowania Sali według norm regulaminu OZTS
15.3.2.Prezentacją drużyn, oraz opłaceniem sędziego (sędzia delegowany przez WS) .
15.3.3.Niezwłocznego – tuż po zakończeniu meczu – podaniu wyniku prowadzącemu rozgrywki.
15.3.4.Przesłanie wciągu 48 godz. od zakończenia meczu skanu protokołu, zawierającego także wszelkie adnotacje osób
uprawnionych np. sędziów lub kapitanów, na adres prowadzącego rozgrywki ligowe.
15.3.5.Ewentualne uwagi dotyczące rozegrania meczu sędzia główny danego spotkania ma obowiązek przesłać w formie
elektronicznej na adres WR w ciągu 48 godz. od zakończonego meczu.
15.3.4.Protokoły nie kompletne w tym brak pkt rankingowych, sędziego z jego podpisem, będzie traktowane jak brak
nadesłania protokołu i obciąża klub karą finansową – Regulamin OZTS pkt 8.6.
13.3.5.Sędzia podejmujący się sędziowania meczów ligowych bierze pełną odpowiedzialność za przeprowadzenie
rozgrywek ligowych oraz kompletne uzupełnienie protokołu.
15.4.Oryginały protokołów gospodarze spotkań zobowiązani są do przechowywania do 30.09.2018 r. Na wniosek WR
gospodarz spotkania ma obowiązek przedstawić oryginał protokołu prowadzącemu rozgrywki w ciągu 3 dni.
15.5.Mecze rozgrywek drużynowych II ligi kobiet i mężczyzn obowiązkowo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez Kolegium
Sędziów ŚZTS i Kolegium Sędziów OZTS. W szczególnych okolicznościach Kolegium Sędziów OZTS może wyznaczyć
sędziego na mecz w niższej klasie rozgrywkowej.
15.6.WR może wyznaczyć delegata na mecze ligowe II,III,IV lub V ligi w celu zweryfikowania poprawności
przeprowadzonych zawodów.
15.6.1.Delegat nie ma prawa do ingerowania w przebieg spotkania na które został wyznaczony.
15.6.2.Uwagi co do poprawności przeprowadzenia spotkania delegat przedstawia na adres WR w ciągu 24 godz. od daty
zgodnej z wyznaczonym terminem rozegrania meczu.
15.7.Ustalenia kolejności drużyn uczestniczących w rozgrywkach drużynowych:
15.7.1.W rozgrywkach drużynowych rozgrywanych każdy z każdym o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych pkt: za
zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 pkt, za remis 1 pkt, a za porażkę 0 pkt.
15.7.2.Jeżeli 2 lub więcej drużyn uzyska tą samą ilość pkt, to w każdym przypadku o kolejności decydują wyniki
bezpośrednich spotkań pomiędzy drużynami, które uzyskały tą samą ilość pkt. W takim przypadku sporządza się tabelę
pomocniczą, w której uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
15.7.3.O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: ilość pkt, bezpośrednie pojedynki pomiędzy zainteresowanymi
drużynami w przypadku tej samej liczby pkt zgodnie z pkt 15.7.2. Regulaminu, stosunek gier, stosunek setów, oraz
stosunek piłek.
15.7.4.W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie.
15.7.5.W rozgrywkach barażowych rozgrywanych systemem dwumeczu (mecz i rewanż), sumuje się wyniki obu spotkań i
rozpatruje kolejno stosunek gier , stosunek setów oraz stosunek piłek.
15.7.6.Gospodarzem barażu w pierwszym starciu jest drużyna niższej ligi, rewanż drużyna wyższej ligi.
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15.7.7.Wycofanie zespołów z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu powoduje, że w kolejnym sezonie drużyna ta może
rozpocząć rozgrywki w najniższej klasie rozgrywkowej. Wycofanie zespołu w trakcie rozgrywek z najniższej grupy
rozgrywkowej powoduje, że WR OZTS może nałożyć karę finansową oraz karę rocznej karencji w grze w najniższej klasie
rozgrywkowej.
15.7.8.Drużyna wycofująca się z rozgrywek w trakcie sezony nie może być zastąpiona inną drużyną.
15.7.9.Wszystkie pkt zdobyte przeciwko drużynie, która w trakcie sezonu wycofała się z rozgrywek zostają anulowane, jeżeli
drużyna wycofa się w pierwszej rundzie rozgrywek. W przypadku, gdy drużyna wycofa się w drugiej rundzie rozgrywek
anulowane są pkt zdobyte przeciwko tej drużynie tylko w drugiej rundzie rozgrywek.
15.7.10.W meczach barażowych oraz meczach fazy play -off we wszystkich klasach rozgrywek ligowych mogą
wystąpić jedynie zawodniczki i zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej 2 zawodach: indywidualnych lub
drużynowych, wchodzących w skład współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZTS.
15.8.W przypadku powstania wolnych miejsc w lidze (przed rozpoczęciem rozgrywek) prawo uczestnictwa w rozgrywkach
mają w pierwszej kolejności drużyny przegrywające baraż następnie drużyna która spada z wyższej ligi.
15.9.Zawodnik który w sezonie rozegrał 3 mecze ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w
niższej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem:
15.9.1.Zawodnik urodzony w 2000 roku i młodszego, który traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej,
gdy rozegrał 7 meczów w rozgrywkach ligowych 1 ligi kobiet i mężczyzn.
15.9.2.Zawodnik urodzony w 2003 roku i młodszego, który traci prawo gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej,
gdy rozegrał 7 meczów w rozgrywkach ligowych 2 ligi kobiet i mężczyzn.
15.9.3.Zawodnik uczestniczący w meczu, gdy rozegra w nich chociaż jeden pojedynek (dotyczy również gry podwójnej) lub
jego drużyna wygra dany mecz walkowerem, a jest wpisany w podstawowym składzie nie może rozegrać żadnego
spotkania w drużynie tej samej klasy rozgrywkowej.
15.9.4.Zawodnicy którzy zostali zmienieni przez rezerwowego w trakcie trwania meczu nie może ponownie wrócić do gry w
tym meczu (nie dotyczy zmian przeprowadzonych do gry podwójnej).
15.9.5.Zawodnicy w tym samym terminie ligowym zgodnie z godnie z kalendarzem rozgrywek- piątek lub inny dzień
tygodnia ujęty dla danego klubu (wszelkie dane klubów na stronie internetowe w zakładce „Kluby”) nie mogą uczestniczyć w
dwóch lub więcej meczach ligowych na różnych szczeblach rozgrywek ligowych. Mecz przełożony na inny termin
traktowany jest jako mecz rozgrywany zgodnie z pierwotnym terminem ligowym.
15.10.Zasady uczestnictwa zawodników zagranicznych w rozgrywkach drużynowych określa Regulamin PZTS na sezon
2017/2018.
15.11.W rozgrywkach ligowych w rywalizacji mężczyzn zezwala się na uczestnictwo w drużynie kobiety z
zastrzeżeniem, że w danym meczu ligowym mogą wystąpić maksymalnie 2 zawodniczki w barwach jednej drużyny.
Zawodniczki które są zgłoszone w lidze męskiej nie mogą grać w lidze żeńskiej (za wyjątkiem III ligi kobiet ilość
zgłoszonych drużyn nie przekracza 4 drużyny).
15.11.1.Klub może zgłosić maksymalnie 3 zawodniczki do rozgrywek ligowych męskich.
15.11.2.Zawodniczka zgłoszona do rozgrywek ligowych męskich ma prawo grać w Drużynowym Pucharze Polski wyłącznie
w drużynie żeńskiej bez prawa gry w drużynie męskiej w tych rozgrywkach.
15.12.Zawodnicy biorący udział w meczu zobowiązani są posiadać przy sobie dowody tożsamości (ze zdjęciem) i na
żądanie drużyny przeciwnej lub sędziego głównego, okazać je w celu weryfikacji.
15.13.Nadzór nad rozgrywkami drużynowymi II ligi kobiet i mężczyzn organizowanymi i prowadzonymi przez SZTZ (grupa
Opolska – Śląska) sprawuje PZTS.

16. Rozgrywki III, IV i V ligi męskiej
16.1.Sposób przeprowadzania rozgrywek
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16.1.1.W III lidze kobiet przy zgłoszeniu 4 lub mniej drużyn, drużyny rozgrywają mecze pomiędzy sobą turniejowo o miejsca
1,2,3,4. Zwycięska drużyna uzyskuje bezpośredni awans, do II ligi kobiet, natomiast drużyna zajmująca 2 miejsce zagra
baraż z 2 drużyną III ligi kobiet z prowadzoną przez SZTS. Zwycięska drużyna dwumeczu uzyska awans do II ligi kobiet.
16.1.2.W III,IV i V lidze męskiej rozgrywki odbywają się systemem mecz i rewanż.
16.1.2.1.Drużyna składa się od 4 – 8 zawodników w grach podwójnych mogą występować inni zawodnicy niżeli w grach
pojedynczych, ale mieszcząc się w maksymalnym składzie drużyny. W trakcie meczu, ale nie wcześniej niż po I serii gier
pojedynczych , każdy zawodnik może być zastąpiony rezerwowym. Zawodnik rezerwowy musi być na Sali w momencie
prezentacji drużyny, a po wejściu do gry w grze pojedynczej nie może wrócić do gry zmieniony zawodnik.
16.2.2.Meczkończy się najwcześniej po rozegraniu 2 pełnych rund singlowych oraz gier deblowych.
Możliwe wyniki to: 10-0, 9-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 7-7.
16.2.3.Mecz toczy się na 2 stołach, chyba że kapitanowie obydwu drużyn postanowią inaczej.
16.2.4.Mecze będą prowadzone na protokole według poniższego klucza:
1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. D-W, 5. GRA PODWÓJNA nr. 6. GRA PODWÓJNA nr. 7. A-X, 8. B-Y,
9.C-W, 10. D-Z, 11. C-X, 12. A-W, 13. B-Z, 14. D-Y.
16.3.W rozgrywkach drużynowych III ligi mężczyzn uczestniczy 12 drużyn bez podziału na grupy.
16.3.1.Drużyna która w sezonie 2017/2018 po 2 rundach uzyska 1 miejsce uzyskuje bezpośredni awans do II ligi.
16.3.2.Druga drużyna gra baraż z drugą drużyną III ligi Śląskiej. Zwycięzca dwumeczu awansuje do II ligi.
16.3.3.Ostatnia drużyna III ligi spada automatycznie, natomiast drużyna która zajmuje 11 miejsce gra baraż z drużyną z IV
ligi która zajęła 2 miejsce. Zwycięzca z barażowego dwumeczu zagra w sezonie 2018/2019 w III lidze.
16.3.4.W sezonie 2017/2018 ewentualny spadek większej ilości drużyn uzależniony jest od ilości drużyn z naszego
województwa, które opuszczą II ligę ( w przypadku spadku większej ilości drużyn kolejna drużyna z III ligi spada do IV a 10
gra baraż z 2 drużyną z IV ligi). W przypadku większej ilości drużyn spadkowych lub powstanie wakatów w III lidze decyzje
podejmuje Zarząd OZTS.
16.4.W rozgrywkach IV ligi męskiej uczestniczy 10 drużyn bez podziału na grupy.
16.4.1.Drużyna która w sezonie 2017/2018 po 2 rundach uzyska 1 miejsce uzyskuje bezpośredni awans do III ligi.
16.4.2.Druga drużyna IV ligi gra baraż z 11 drużyną III ligi. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.
16.4.3.Ostatnia drużyna IV ligi spada automatycznie, natomiast drużyna która zajmuje 9 miejsce gra baraż z drużyną z V
ligi która zajęła 2 miejsce. Zwycięzca z barażowego dwumeczu zagra w sezonie 2018/2019 w IV lidze.
16.4.4.W sezonie 2017/2018 ewentualny spadek większej ilości drużyn uzależniony jest od ilości drużyn z naszego
województwa, które opuszczą II ligę ( w przypadku spadku większej ilości drużyn kolejna drużyna z IV ligi spada do V a 8
gra baraż z 2 drużyną z V ligi). W przypadku większej ilości drużyn spadkowych lub powstanie wakatów w IV lidze decyzje
podejmuje Zarząd OZTS.
16.5.W rozgrywkach V ligi męskiej uczestniczą wszystkie zgłoszone drużyny bez limitu. Od ilości drużyn zgłoszonych do V
ligi o podziale na grupy.
16.5.1.V liga licząca od 9 – 12 drużyn bez podziału na grupy.
16.5.2.Drużyna która w sezonie 2017/2018 po 2 rundach uzyska 1 miejsce uzyskuje bezpośredni awans do IV ligi.
16.5.3.Druga drużyna V ligi gra baraż z 9 drużyną IV ligi. Zwycięzca dwumeczu awansuje do IV ligi.
16.5.4.V liga licząca od 8 i mniej drużyn bez podziału na grupy. Drużyny oprócz dwumeczu grają 3 rundę dwumecz (mecz i
rewanż) z podziałem finałowych czterech drużyn o awans do IV ligi, pozostałe drużyny grają dwumecz o miejsca 5,6,7,8
16.5.5.Drużyna która w sezonie 2017/2018 po 3 rundach uzyska 1 miejsce uzyskuje bezpośredni awans do IV ligi.
16.5.6.Druga drużyna V ligi gra baraż z 9 drużyną IV ligi. Zwycięzca dwumeczu awansuje do IV ligi.
16.5.7.V liga licząca od 13 – i więcej z podziałem na grupy. Liga zostanie podzielona terytorialnie na dwie grupy A i B
16.5.8.Grupa A i B po dwumeczu (mecz i rewanż) zagra 3 rundę - dwumecz pomiędzy grupami A i B w zależności od ilości
drużyn. Przy 7-8 ilości drużyn w grupie A-B miejsca 1,2,3,4 ; A-B miejsca 5,6,7,8; ; A-B miejsca przy ilości drużyn powyżej 8
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drużyn Zwycięzca grupy A gra dwumecz z drugą drużyną Grypy B, Zwycięzca grupy B gra dwumecz z drugą drużyną Grypy
A, Zwycięzcy meczy grają między sobą dwumecz o bezpośredni awans do IV ligi 2 drużyna gra baraż z 9 drużyną IV ligi. A
pozostałe drużyny zagrają pomiędzy grupami dwumecze o miejsca tj. przegrany z A-1 lub 2 pomiędzy B-1 lub 2 o miejsce 34, A-3 pomiędzy B-3 o miejsce 5-6, A-4 pomiędzy B-4 o miejsce 7-8, A-5 pomiędzy B-5 o miejsce 9-10, ………
16.6.sprawy porządkowe. Mecze rozgrywane o godz. 18.00 zgodnie z terminarzem opracowanym przez WR.
16.6.1.Dopuszcza się za zgodą obydwu zainteresowanych drużyn oraz za zgodą prowadzącego rozgrywki, przełożenie
meczu na termin wcześniejszy.
16.6.2.W wyjątkowych przypadkach i wyłącznie za zgodą prowadzącego rozgrywki oraz Przewodniczącego WR istnieje
możliwość przełożenia meczu na termin późniejszy.
16.6.3.Mecze ostatniej kolejki pierwszej i drugiej rundy nie podlegają przekładaniu na termin późniejszy, chyba, że
rozegranie meczu w terminie późniejszym w opinii WR nie spowoduje żadnej negatywnej sytuacji związanej z rozegraniem
pozostałych meczy w tych kolejkach.
16.6.4.W przypadku przekładania meczów ligowych przez kluby, istnieje obowiązek podania mailowo uzgodnionego terminu
rozegrania przełożonego meczu do zatwierdzenia przez prowadzącego rozgrywki, minimum trzy dni przed oficjalnym
terminem rozegrania meczu podanego w terminarzu rozgrywek OZTS wraz z podaniem przyczyny przełożenia meczu.
16.6.5.W przypadku uzgodnienia 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 prowadzący rozgrywki.
16.6.6.W przypadku braku porozumienia między klubami odnośnie ustalenia terminu przekładanego meczu istnieje
obowiązek konsultacji na ten temat z prowadzącym rozgrywki.
16.6.7.W przypadku braku ostatecznego porozumienia za pośrednictwem prowadzącego rozgrywki na dwa dni przed
meczem, istnieje obowiązek rozegrania meczu w wyznaczonym terminie przewidzianym przez kalendarz rozgrywek OZTS.
16.6.8 Wiadomość o zmianie gospodarza musi być przesłana do wiadomości WR na adres e-mail zgłoszenia.ozts@o2.pl i
zaakceptowana przez prowadzącego rozgrywki, a w przypadku zmiany gospodarza w 1 rundzie, kluby mają obowiązek
powiadomić prowadzącego rozgrywki o miejscu rozgrywania meczu w rundzie rewanżowej.
16.6.9.WR biorąc pod uwagę istotne fakty może przełożyć mecz z urzędu. W takim przypadku obowiązującą godziną,
terminem i miejscem rozegrania meczu staje się godzina, termin i miejsce wyznaczone przez WR.
16.6.10.We wszystkich sprawach spornych dotyczących organizacji, przebiegu i weryfikacji rozgrywek drużynowych i
indywidualnych decyzję podejmuje WR.
16.7.W wszystkich klasach ligowych drużyny powinny startować w meczach ligowych w jednolitych strojach.
18.8.WR OZTS będzie prowadzić rankingi indywidualne III, IV i V ligi.
18.9.Najlepsi zawodnicy w rankingu otrzymają statuetki a wygrana drużyna w lidze puchar dla klubu.

17. Puchar Polski (DPP) na szczeblu OZTS
17.1.Drużyna składa się z minimum 3 i maksimum 4 zawodników lub zawodniczek.
17.2.Wszystkie rozgrywki DPP są rozgrywane systemem bezpośredniej eliminacji (system pucharowy) – rozgrywany jest
tylko 1 mecz.
17.3.Mecz jest rozgrywany na 1 lub 2 stołach, w zależności od decyzji gospodarza, zgodnie z poniższym kluczem, aż do
osiągnięcia 4 zwycięstw przez jedną z drużyn: 1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z.
17.4.Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po 3 grze pojedynczej.
17.5.Cztery najlepsze drużyny będą rozstawione i będą rozpoczynały rozgrywki od ćwierćfinałów,
17.6.Rozstawienie pozostałych drużyn, będzie uwzględniało aktualny poziom rozgrywkowy zgłoszonych drużyn.
17.7.Gospodarzem spotkań w 1 rundzie rozgrywek o DPP są zespoły, które aktualnie są niżej sklasyfikowane w
rozgrywkach ligowych, lub posiadają niższy ranking w kategorii seniorów, w kolejnych rundach w roli gospodarza występuje
ten zespół, który w poprzedniej rundzie grał na wyjeździe; jeśli w skojarzonych parach obie drużyny były gospodarzem lub
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gościem o tym kto będzie pełnił rolę gospodarza decyduje niższa pozycja w rozgrywkach ligowych; ostateczną decyzję w
tej sprawie podejmuje prowadzący rozgrywki.
17.8.Gry Półfinałowe i Finałowe DPP odbędą się w jednym czasie i na jednej sali ustalonym przez WR.
17.9.Zwycięzcy rozgrywek wojewódzkich o DPP w kategorii kobiet i mężczyzn, uzyskują prawo do uczestnictwa w
centralnych rozgrywkach o DPP, prowadzony przez PZTS.

18. Rozgrywki ligi juniorów
18.1.1.Prawo startu mają drużyny klubowe składające się od 3 do 5 zawodników
18.1.2.W lidze juniorów mogą brać udział zawodnicy z kategorii wiekowych: Żaczek, Żaków, Młodziczek, Młodzików,
Kadetek, Kadetów, Juniorek oraz Juniorów, którzy posiadają licencje, na sezon 2017/20
18.2.Drużyny zgłoszone do rozgrywek ligi juniorów zostaną przydzielone do I i II ligi juniorów po połowie do każdej z nich,
na następujących zasadach:
18.2.1.W pierwszej kolejności drużyny z miejsc 1-8 w I lidze pozostają zawodnicy spełniające wiek juniora (minimum 2
zawodników) z poprzedniego sezonu zostaje zgłoszonych.
18. 2.2.W drugiej kolejności 2 pierwsze drużyny z II ligi juniorów zawodnicy spełniające wiek juniora (minimum 2
zawodników) z poprzedniego sezonu zostaje zgłoszonych.
18.2.3.W trzeciej kolejności przy wolnych miejscach w I lidze drużyny zgłoszone - suma pkt dwóch najwyżej
sklasyfikowanych zawodników z rankingu Juniorów, Kadetów, Młodzików po IMP w sezonie 2016/2017.
18.2.4.Drużyny z najniżej sklasyfikowane utworzą II ligę juniorów.
18.3.WR OZTS jest upoważniony do przesuwania drużyn pomiędzy poszczególnymi klasami rozgrywkowymi w przypadku
konieczności uzupełnia poszczególne ligi.
18.4.WR OZTS w razie zgłoszenia więcej niżeli 26 drużyn dzieli na 3 ligi na podobnych zasadach jak wyżej.
18.5.Liga rozgrywana zostanie w 3 rundach od 3 do 4 mecz w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.
18.6.Zwycięskie drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy
18.7.Za udział w rozgrywkach Opolskiej ligi juniorów zostaną naliczone pkt do współzawodnictwa sportowego najlepszych
klubów województwa Opolskiego za sezon 2017/2018. II liga naliczanie pkt po kolejnych miejscach I ligi, w zależności od
ilości drużyn startujących w I, II oraz III lidze. Każda drużyna od 27 miejsca i dalej otrzymuje 30 pkt.

miejsce

pkt

miejsce

pkt

miejsce

pkt

miejsce

pkt

1
2
3
4
5
6
7

800
700
650
600
550
500
450

8
9
10
11
12
13
14

400
350
300
250
225
200
175

15
16
17
18
19
20
21

150
125
100
90
80
70
65

22
23
24
25
26
27
28

60
55
50
45
40
30
30

18.8.Opracowany klucz do rozstawiania drużyn losowo wybiera A oraz X dla startujących drużyn,
18.8.1.Mecz składa się od 3-5 gier, rozgrywanych kolejno według poniższego schematu, kończy się z chwilą uzyskania
przez jedną z drużyn 3 zwycięstw ( do 3 wygranych setów).
18.8.2.Układ gier w juniorach; 1. A-X, 2. B-Y, 3. C-Z, 4. A-Y, 5. B-X.
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VII Przepisy końcowe i Skróty
19. Odwołania
19.1.Od decyzji WR przysługuje odwołanie do Zarządu OZTS w terminie 7 dni od doręczenia decyzji.
19.2.Wniesienie odwołania nie powoduje wstrzymania konieczności opłacania kary w wyznaczonym terminie.
19.3.Od decyzji Zarządu OZTS dotyczących rozgrywek indywidualnych i drużynowych: II ligi kobiet i mężczyzn oraz innych
rozgrywek nadzorowanych przez PZTS przysługuje wniesienie odwołania do WR PZTS w ciągu 7 dni od dnia doręczenia
decyzji.
19.4.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.
19.5.Uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń mających miejsce w trakcie meczu winny być wpisane przed
podpisaniem protokołu meczowego.
19.6.Uwagi winne być wpisane przez sędziego z własnej inicjatywy lub na żądanie kierownika lub kapitana wnoszącego
zastrzeżenia.
19.7.Uwagi w protokole meczowym nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako informacja, stanowiąca
jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu.
19.8.Wszelkie protesty dotyczące rozgrywek na szczeblu OZTS należy złożyć w ciągu 3 dni od zakończenia danych
zawodów.

20. Przepisy końcowe
Nad porządkiem zawodów oraz innych zgrupowań będzie czuwać służba porządkowa wyznaczona przez Sędziego
Głównego zawodów Prezesa, lub Vice- prezesa. Służba porządkowa będzie sprawować straż nad bezpieczeństwem i
porządkiem zleconych zadań.
W sprawach spornych interpretacja niniejszych przepisów należy do WR
W przypadku odwołania skierowanego do Zarządu OZTS interpretacja niniejszych przepisów należy do Członków Zarządu
OZTS
Interpretując niniejszy Regulamin pierwszeństwo w zastosowaniu mają przepisy zawarte w Regulaminie Rozgrywek PZTS
na sezon 2017/2018

21. Sprzęt sportowy
Na szczeblu OZTS - WTK oraz MW w sezonie 2017/2018 zawody będą rozgrywane piłeczkami plastikowymi firmy Andro
dopuszczone przez przepisy ITTF.

22. Skróty
OZTS- Opolski Związek Tenisa Stołowego, PZTS- Polski Związek Tenisa Stołowego, WR- Wydział Rozgrywek,
KS- Kolegium Sędziów, WTK- Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny, GPP- Grand Prix Polski, IMW- Indywidualne Mistrzostwa
Województwa, DMW- Drużynowe Mistrzostwa Województwa.
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Informacje o Związku
Maria Kała
Prezes OZTS
Przewodniczący WR
Tel. 600 801 133
opolski.ozts@o2.pl

Zdzisław Kleszcz
Vice Prezes OZTS
Przewodniczący
Kolegium Sędziów
Tel. 606 435 791
kolegiumsendziow.ozts@o2.pl

Wojciech Gabor
Kierownik- rozgrywek drużynowych
Wydziału Rozgrywek
Tel. 517 082 080
zgłoszenia.ozts@o2.pl

Marek Skiba
Trener
Kadry Wojewódzkiej
Tel. 606 612 462
marekskiba60@o2.pl

Łukasz Bernacki
Trener koordynator
Kadry Wojewódzkiej
Tel. 664 243 636
berni6654@interia.pl

Jakub Cyndera
Kierownik- rozgrywek
indywidualnych
Wydziału Rozgrywek
Tel. 533 618 943
zgłoszenia.ozts@o2.pl

Informacje o Koncie
www.OZTS – strona internetowa
Strzelce Opolskie
KONTO ING
ul. Kozielska 34
47-100 Strzelce Op.
Tel. 600801133
Nr. Konta Bankowego
ING Bank Śląski 36 1050 1504 1000 0090 3100 1192
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