
REGULAMIN ROZGRYWEK MINI-SUPER LIGI ŁÓDZKIEGO  
OKRĘGOWEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO 

na sezon 2014/2015 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Łódzki  Okręgowy  Związek Tenisa Stołowego bezpośrednio organizuje i sprawuje nadzór nad 
rozgrywkami szczebla wojewódzkiego. Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 września do 30 
czerwca roku następnego. 

1. ŁOZTS ORAZ WGiD OBEJMUJE  
1.1  Rozgrywki drużynowe Mini-Super Ligi 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH 
2.1  Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego zaświadczającego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa  
       we współzawodnictwie w tenisie stołowym, co będzie potwierdzane w protokole przed rozpoczęciem  
       zawodów oraz pisemnie przez upoważnioną osobę odpowiedzialną za drużynę,  
2.2  Zgłoszenie drużyny w ustalonym terminie zgodnie z wymaganiami organizatora 
2.3  Posiadanie przez zawodników odpowiedniego stroju i sprzętu sportowego, 
2.4  Dysponowanie przez drużynę odpowiednią bazą sportową tj. co najmniej jednym stołem i odpowiednim  
       miejscem do rozgrywania spotkań, 
2.5  Każdorazowa obecność osoby odpowiedzialnej za drużynę wymienionej w zgłoszeniu, 
2.6  Pisemne zobowiązanie się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 

3. ROZGRYWKI DRUŻYNOWE   
3.1  Ustalanie kolejności uczestników rozgrywek 
3.2  W zawodach drużynowych rozgrywanych systemem "każdy z każdym" o kolejności miejsc decyduje  
       suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo w spotkaniu drużyna zwycięska otrzymuje 3 punkty,  
       a drużyna pokonana 1 punkty, a w przegranym meczu walkowerem drużyna pokonana – 0 punktów. 
3.3  Jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów, to w każdym przypadku o kolejności  
      decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy drużynami, które uzyskały równa ilość punktów.  
3.3.1 O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: 
         - ilość punktów, stosunek gier, stosunek setów, stosunek piłek. 
3.4  Przed rozpoczęciem rozgrywek /terminy przesłania dokumentów określone będą stosownymi  
       komunikatami/ - wszystkie drużyny,  muszą  przesłać do WGiD ŁOZTS następujące dokumenty: 
       - ankieta informacyjna drużyny, imienny skład drużyny. 

4 MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK 
4.1  Poszczególne mecze rozgrywane są u drużyn wymienionych w terminarzu rozgrywek na pierwszym 
       miejscu, zwanych gospodarzami. Gospodarz spotkania ligowego zawsze otrzymuje ustawienie A. 
4.2 Rozgrywki drużynowe odbywają się w dniach,  miejscach i godzinach ustalonych w terminarzu ligowym 

5. UCZESTNICTWO 
5.1  W przypadku gry dwóch lub więcej drużyn z tego samego klubu, szkoły przed rozpoczęciem rozgrywek  
klub, szkoła zgłasza do organu prowadzącego rozgrywki imienne składy tych zespołów. Zawodnicy  
zgłoszeni do składu w jednym zespole nie może grać w innym zespole klubu, szkoły. 
5.2  Zawodnik(czka) nie może reprezentować różnych drużyn w tym samym cyklu rozgrywkowym.   

6. MINI-SUPER LIGA   
6.1 W rozgrywkach Mini-Super ligi występują wszystkie zespoły zgłoszone do rozgrywek 
6.2  Drużynę zgłosić może klub sportowy, stowarzyszenie lub szkoła. 
6.3  Zgłoszenie musi zwierać : 
6.3.1  nazwę drużyny 
6.3.2  podmiot zgłaszający 
6.3.3  osobę bądź osoby odpowiedzialne za drużynę ( funkcja danej osoby, telefon kontaktowy,  
          adres e-mail’owy) 
6.3.4  miejsce rozgrywania spotkań ( dokładny adres, terminy i godziny w których sala jest do dyspozycji) 
6.3.5  ilość posiadanych stołów (określenie możliwości grania na 1, 2 lub trzech stołach jednocześnie) 
6.3.6  imienny skład drużyny z dokładną datą urodzenia zawodników ( zawodniczek), przynależnością  
          klubową bądź nazwą szkoły do której uczęszczają. 
6.4  Drużyna składa się minimum z 3, a maksymalnie z 10 zawodników/czek, z prawem gry 
        zawodników/czek rezerwowych w grach pojedynczych po pierwszej serii gier. 
6.5  Po pierwszych 3 grach indywidualnych istnieje możliwość dokonania nieograniczonej liczby zmian w  



        składzie spośród zawodniczek/ów zgłoszonych do składu przed rozpoczęciem danego spotkania. 
6.6  W spotkaniu, w każdej drużynie musi występować co najmniej jeden zawodnik (zawodniczka)  
        urodzony (-a) w roku 2004 bądź młodszy (-a), tenże zawodnik/czka może zostać zmieniony przez  
        zawodnika (-czkę) spełniający ten sam warunek co do daty urodzenia. 
6.7  Zawodnik ( zawodniczka) raz zmieniony(na) nie może w danym meczu powrócić do składu. 
6.8  Mecz toczy się jednocześnie na trzech stołach, a gdy nie ma takiej możliwości to na dwóch, bądź  
       jednym stole z zachowaniem kolejności gier w załączonego protokołu ( zał. Nr 1) 
6.9  Rozgrywane są wszystkie gry (tj. 9) bez względu na aktualny wynik spotkania. 
 Protokół meczu stanowi załącznik nr 1  

7.  SPRAWY FINANSOWE 
7.1 Koszty organizacyjne meczów tenisa stołowego pokrywają bezpośredni organizatorzy według  
       odrębnych ustaleń. Koszty uczestnictwa drużyn pokrywają jednostki delegujące. Koszty udziału drużyn  
       w rozgrywkach pokrywają jednostki uczestniczące. 
  8. PROCEDURY LIGOWE 
8.1 Weryfikacja rozgrywek Mini-Super ligi należy do Wydziału Gier i Dyscypliny ŁOZTS  
8.2 Do obowiązków gospodarza meczów należy  
8.2.1 Sporządzenie protokołu z meczu i wysyła do WGiD.  
8.2.2 Niezwłoczne po zakończeniu meczu, powiadomienie prowadzącego rozgrywki o wyniku rozegranego 
         meczu oraz w pierwszym dniu roboczym wysłanie oryginału protokołu meczu pocztą elektroniczną na  
         adres WGiD lub osoby prowadzącej rozgrywki i przechowanie protokołu aż do zakończenia 
         rozgrywek przez klub.  

9. NAGRODY 
9.1  Za zajęcie I miejsca w rozgrywkach Super-Ligi drużyna otrzymuje od organizatora rozgrywek sprzęt  
       sportowy wartości 500 zł, puchar oraz dyplom 
9.2  Za zajęcie II miejsca w rozgrywkach Super-Ligi drużyna otrzymuje od organizatora rozgrywek sprzęt  
       sportowy wartości 300 zł, puchar oraz dyplom  
9.3  Za zajęcie III miejsca w rozgrywkach Super-Ligi drużyna otrzymuje od organizatora rozgrywek sprzęt  
       sportowy wartości 200 zł, puchar oraz dyplom  
9.4  Dla najlepiej punktującego zawodnika/czki rocznika 2002-2003 w rozgrywkach Super-Ligi  
       zawodnik/czka otrzymuje od organizatora puchar i dyplom  
9.5  Dla najlepiej punktującego zawodnika/czki rocznika 2004 i mł. w rozgrywkach Super-Ligi  
       zawodnik/czka otrzymuje od organizatora puchar i dyplom  
 
Do rozgrywek MINI SUPER LIGI poza opisanymi wyżej stosuje się procedury ligowe dotyczące rozgrywek 
drużynowych prowadzonych przez ŁOZTS ( tj. III, IV i V ligi). 
Prawo interpretacji "Regulaminu rozgrywek Mini-Super Ligi Łódzkiego Okręgowego Związku 
Tenisa Stołowego" należy do Zarządu Łódzkiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Łodzi. 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokół meczu załącznik nr 1 



                                                                         

 
MINI-SUPER LIGI 

 
rozegranego w dniu                             r.  w                                pomiędzy drużynami:  

 

"A" –    v "X" –    
 Nazwisko Imię Licencja Kartki   Nazwisko Imię Lice-ja Kartki 

A          W           

B          X           

C         Y           

R1         R1          

R2 
 

       R2        

R3        R3       

 Nazwisko i imię  Nazwisko i imię I set II set III set IV set V set 
 
Sety Wynik 

1 A  W         
2 B  X         
3 C  Y         
4 A  X         
5 B  Y         
6 C  W         
7 A  Y         
8 B  W         
9 C  X         

ZWYCIĘZCA:      
 

WYNIK:  
      Oświadczam, że zawodnicy naszej drużyny, wpisani do protokołu meczu, posiadają aktualne badania lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Drużyny Nazwisko Imię Funkcja Podpis 

A     

X     

                                                                       KAPITANOWIE  DRUŻYN 
 

Weryfikacja meczu 
Drużyny Nazwisko Imię Podpis   

A      

X      

TRENERZY DRUŻYN   
Drużyny Nazwisko Imię Podpis   

A      

X      

SĘDZIOWIE  MECZU   
Lp. Nazwisko Imię Podpis   
1      

Ewentualne uwagi, dotyczące rozegranego meczu, należy umieszczać na odwrocie.   
Uwaga ! GOSPODARZ  MECZU zobowiązany jest  do  niezwłocznego podania wyniku meczu do Przew. WGiD ŁOZTS 
Andrzej  Nitek  tel. : 509028616  , e-mail:andrzejnitek@poczta.onet.pl   

 
 
 
 


