REGULAMIN ROZGRYWEK
Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego
w sezonie 2014
I. Informacje wstępne
1. Celem Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego jest popularyzacja tenisa stołowego w społeczeństwie
jako jednej z form rekreacji.
2. Regulamin dotyczy tylko rozgrywek Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego prowadzonej przez
Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach ul. Zamkowa 47 tel. 815172350
3. Kobiety (dziewczęta) i mężczyźni (chłopcy) mają takie same prawa i obowiązki wynikające z
regulaminu prowadzenia rozgrywek. Ilekroć w regulaminie padnie stwierdzenie zawodnik czy
uczestnik rozgrywek dotyczy to w jednakowym stopniu kobiet (dziewcząt) jak i mężczyzn
(chłopców).
4. Koszty startu i organizacji pokrywa Organizator.
5. Organem informacyjnym Bełżyckiej Ligi Tenisa Stołowego jest strona internetowa CKFiS
Bełżyce www.ckfis-belzyce.pl
II. Warunki uczestnictwa
1. Prawo startu w rozgrywkach mają drużyny złożone z nie mniej niż 3 zawodników ( bez
podziału na płeć).
2. W drużynie może występować tylko 1 zawodnik biorący udział w państwowych ligach (tylko do
szczebla III ligi) organizowanych przez OZTS i PZTS. (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów).
III . Zgłoszenia drużyn do rozgrywek
1.Wszystkie drużyny zgłoszenia do rozgrywek wykonują na drukach przygotowanych przez
organizatora opublikowanych na stronie internetowej CKFiS Bełżyce i prześlą je elektronicznie na
oficjalną stronę internetową lub dostarczą osobiście w wyznaczonym terminie.
2. Lista zgłoszonych zespołów do rozgrywek zostanie zweryfikowana przez organizatora czy jest
zgodna z warunkami uczestnictwa i zostanie opublikowana na stronie internetowej CKFiS .
3. Uczestnicy, którzy będą zgłoszeni w więcej niż jednej drużynie będą usunięci z listy zgłoszeń i
taki zawodnik osobiście będzie musiał potwierdzić w którym zespole będzie występować.
4. Drużyny będą mogły po rozpoczęciu rozgrywek dokonać zgłoszeń uzupełniających ( tylko do 6
rundy) składy swoich zespołów w porozumieniu z organizatorem.
IV. Zasady prowadzenia rozgrywek
1. W meczu rozgrywa się 9 gier singlowych oraz 1 podwójną w kolejności oficjalnego protokołu
meczowego ustalonego przez organizatora.
2. W grze podwójnej i w następnych grach singlowych można wprowadzić kolejnych zawodników

(dokonywać zmian zawodników) bez prawa powrotu do gry zawodników zmienionych.
3. Mecz może się odbyć jeżeli drużyny wystąpią w minimum dwuosobowych składach tracąc
punkty za brakującego trzeciego zawodnika.
4. Punktacja meczowa:
- za wygraną 2 pkt.
- za remis 1 pkt.
- za porażkę 0 pkt.
5. Drużyna, która wygrywa mecz walkowerem otrzymuje 2 punkty meczowe i wygrywa rezultatem
10 : 0
6. Drużynie wycofanej z rozgrywek anuluje się wyniki meczów i w klasyfikacji końcowej nie
uwzględnia się w ostatecznej tabeli.
7. O kolejności miejsc w tabeli decyduje większa suma punktów meczowych.
8. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów przez 2 drużyny obowiązuje w kolejności:
a) wynik meczu bezpośredniego
b) różnica setów meczu bezpośredniego
c) większa ilość wygranych gier w tabeli ogólnej
9. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów przez więcej niż 2 drużyny o kolejności
decyduje dodatkowa tabela gier pomiędzy tymi zespołami.

V. Inne postanowienia
1. Mecze powinny być rozgrywane w terminie i miejscu ustalonym przez organizatora rozgrywek
według terminarza.
2. Nie można przekładać meczów w dwóch ostatnich kolejkach rozgrywek. Nie dotyczy meczów
przełożonych na termin wcześniejszy.
3. Każde przełożenie meczu musi być uzgodnione z drużyną przeciwną, organizatorem i sędzią
głównym.
4. Podstawowym miejscem prowadzenia rozgrywek jest sala gimnastyczna – Pawilon Sportowy
CKFiS Bełżyce ul Zamkowa 47
5. Uczestnicy rozgrywek powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie i biorą udział w
Bełżyckiej Lidze Tenisa Stołowego na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi z tego
tytułu żadnych konsekwencji.
6. Mecze prowadzić będzie sędzia główny posiadający uprawnienia sędziego tenisa stołowego przy
pomocy sędziów punktowych wyznaczonych przez grające drużyny.
7. Zagadnienia nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą na podstawie regulaminów
PZTS i organizatora rozgrywek.
8. Kwestie sporne i nagłe rozstrzygane będą przez sędziego głównego w porozumieniu z
organizatorem.
9. Nagrody i wyróżnienia będą stosowane według zasad i możliwości organizatora rozgrywek.

