
 

Zestawienie uwag i poprawek do projektu 

Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 

zgłoszonych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3.2.1 Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje licencje okresowe na podstawie wniosku o 

nadanie licencji okresowych złożonego w Internetowym Systemie Licencyjnym lub 

przesłanego przez wnioskodawcę za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału 

Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz 

przesłanego do wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

co jeżeli wniosek nie zostanie przesłany na adres wojewódzkiego związku? 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

nie przewidziano skutków regulaminowych dla wnioskodawcy, który nie prześle wniosku do 

wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.1 Ekwiwalent za wyszkolenie 

5.6.1 Za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika (do kategorii wiekowej młodzieżowca 

włącznie) zmieniającego po raz pierwszy przynależność klubową przysługuje 

macierzystemu klubowi ekwiwalent za wyszkolenie, którego wysokość, zależną od miejsca 

zawodniczki lub zawodnika w odpowiednim rankingu oraz długości okresu szkolenia 

zawodniczki lub zawodnika w macierzystym klubie sportowym, określa Tabela opłat 

transferowych: 

(…) 

5.6.3 Wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie jest również zależna od długości okresu szkolenia 

zawodniczki lub zawodnika w macierzystym klubie sportowym: 

5.6.4.1 - szkolenie trwające powyżej 5 lat - 100% wysokości ekwiwalentu, 

5.6.4.2 - szkolenie trwające 3-4 lata - 80% wysokości ekwiwalentu, 

5.6.4.3 - szkolenie trwające 2-3 lata - 60% wysokości ekwiwalentu, 

5.6.4.4 - szkolenie trwające 1-2 lata - 40% wysokości ekwiwalentu, 

5.6.4.5 - szkolenie trwające poniżej 1 roku  - 20% wysokości ekwiwalentu 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

Uwaga; Intencją wprowadzenia wysokości ekwiwalentu zależnego od długości okresu szkolenia 

zawodnika w danym klubie ( mojego akurat autorstwa) było egzekwowanie ekwiwalentu zawsze, nie 

zależnie czy jest to przejście po raz pierwszy. Bardzo często występuje sytuacja że zawodnik zaczyna 

grać gdzieś w małym klubie w wieku np. 6 lat, potem przechodzi w wieku 8 lat do sąsiedniego lepiej 

zorganizowanego klubu, tam szkoli się w wieku kategorii młodzika, kadeta, juniora przez kilka lat. Klub 

ponosi ogromne koszty tytułem szkolenia, wynajmu hali, opłaty trenerów, sprzętu, obozów sportowych 

mailto:pzts@pzts.pl


itp. ... i nie ma prawa do ekwiwalentu za szkolenie ?!!! Uważam, że wystarczy skreślić słowo „ po raz 

pierwszy  

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

a co w przypadku, gdy zawodnik zmienia co sezon po 5 latach (czy za każdym razem klub macierzysty 

dostaje 100%), nawet gdy zawodnik miał dłuższą przerwę w grze? – poprawkę przyjąć poprzez 

skreślenie słów: „po raz pierwszy” i „macierzystemu klubowi” 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.8 Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

brak terminu tzw. „ okienka transferowego” 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

uzupełniono projekt Regulaminu 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.5 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów 

7.6 Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują 

medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 5-8. miejsca 

otrzymują puchary i  dyplomy. 

7.7 Łączna wartość nagród rzeczowych: 5.000 zł. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego: Jest to OOM – organizatorem jest Ministerstwo Sportu 

poprzez wojewódzkie federacje sportu. Nie jest pobierana opłata startowego. Gospodarz nie może być 

zobligowany regulaminowo do nagród ?!!! 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

obowiązek wręczenia nagród rzeczowych powinien pozostać; pozostawić łączną wartość nagród na 

tym poziomie, jest to odpowiedzialność organizatora m.in. Wojewódzkich Federacji Sportu / WZTS aby 

znaleźć finanse na nagrody 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.2.2.1 - do 31 grudnia 2017 roku - termin nadawania przez Polski Związek Tenisa Stołowego 

licencji okresowych S lub M zawodniczkom i zawodnikom uczestniczącym w rozgrywkach 

drużynowych 3. ligi i w niższych klasach rozgrywkowych, spełniających warunki pkt 

3.5.1.1.6 niniejszego Regulaminu Rozgrywek z zastrzeżeniem, że regulaminy rozgrywek 

wojewódzkich związków tenisa stołowego mogą określać termin wcześniejszy. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

Chyba powinno być do 31 września ? 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

termin do 31 grudnia 2017 roku jest prawidłowy 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 



9.1.2.3 Zawodniczka lub zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może 

uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych w różnych szczeblach rozgrywek 

ligowych z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 9.1.2.4 niniejszego Regulaminu Rozgrywek. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

powtarza się pkt. 9.1.2.4 ??? 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

poprawiono projekt Regulaminu 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.2.5.2 - zawodniczki lub zawodnika urodzonego w 2003 roku i młodszego, który w sezonie 

rozgrywkowym po rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach ligowych 2. ligi kobiet i mężczyzn traci prawo 

gry w danym sezonie w niższej klasie rozgrywkowej  

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

chyba powinno być 2004 ( kadet) 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

2003 rok jest prawidłowy  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.2 Awanse i spadki 

9.2.1 Do rozgrywek ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn awansują po 2 drużyny według 

poniższych zasad: 

9.2.1.1 - po zakończeniu drugiej rundy zasadniczej rozgrywek 1. ligi drużyny, które zajmą 1. i 2. 

miejsca w 1. lidze w grupie północnej i południowej, rozgrywają dwumecz barażowy o 

awans do ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn. W pierwszym terminie grają: 2. 

drużyna z grupy północnej z 1. drużyną z grupy południowej, a 2. drużyna z grupy 

południowej z 1. drużyną z grupy północnej. W przypadku rezygnacji (nie skutkującej 

karami regulaminowymi) z udziału w barażach drużyn z 1. i 2. miejsca  prawo gry uzyskuje 

kolejna drużyna z danej grupy 1. ligi. Zwycięzcy dwumeczów awansują do ekstraklasy 

kobiet lub Superligi mężczyzn. 

9.2.2 Po zakończeniu 2. rundy fazy zasadniczej rozgrywek ekstraklasy kobiet w sezonie 

2016/2017 spadają drużyny, które po zakończeniu 2. rundy fazy zasadniczej zajęły miejsca 

9. i 10. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

potem jest sprzeczne  

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

zapis jest prawidłowy  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.3 Awanse i spadki w sezonie 2017/2018 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego: Uważam zdecydowanie, że tak drastyczne zmiany po 

pierwsze muszą być wdrażane z rocznym wyprzedzeniem.  



Po drugie nie mogą być uchwalane bez szerszej konsultacji z Wojewódzkimi Związkami. 

Ponadto uważam, że : 

- rozgrywki 1 ligi ( szczególnie kobiet mają charakter szkoleniowy i skierowane są młodych Polskich 

zawodniczek. Wysoki poziom sportowy powinien być w Ekstraklasie. 

- zwiększą się koszty przejazdów po całej Polsce 

- dużo drużyn straci status klubów 1 ligi i możliwość lokalnej promocji oraz możliwości pozyskiwania 

środków finansowych 

- 1 ligi kobiet spadło by aż 6 drużyn co daje 60 % drużn spadających !!! 

- również uważam, że drużyna wygrywająca cały sezon rozgrywek 1 ligi powinna awansować do klasy 

wyższej. Ze względów również moralno-sportowych. Sa to też poniesione duże nakłady finansowe.  

Uważam za właściwe pozostawienie dotychczasowych zasad ( przynajmniej w 1 lidze kobiet). Również 

takiego zdania sa wszyscy trenerzy klubów z którymi konsultowałem taką propozycję narzucenia 

zmian. 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Wykreślenie wszystkich punktów dotyczących utworzenia jednej 12 osobowej I ligi kobiet i mężczyzn.  

Jak dotychczas nikt nie pytał się ani okręgów, ani klubów uczestniczących w tych rozgrywkach o 

proponowane zmiany. I liga to rozgrywki, gdzie rywalizować mogą młodzi zawodnicy, funkcjonuje ona 

dobrze, więc pada zasadnicze pytanie "Po co zmieniać coś co funkcjonuje dobrze i spełnia oczekiwania 

środowiska ???" Tego typu zmiany powinny być poprzedzone zapytaniem skierowanym do klubów 

pierwszoligowych.  

Stanowczy sprzeciw Województwa Kujawsko-Pomorskiego !!!! I ligę kobiet i mężczyzn należy 

pozostawić na dotychczasowych zasadach. 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Nie zgadzamy się na reformę rozgrywek I ligi od sezonu 2018/2019 

Uzasadnienie: Proponowane zmiany osłabiają lokalne środowiska tenisa stołowego i dobrze 

prosperujące kluby. Zmniejszanie ligi sprawi, że drużyny spadające do 2 ligi stracą sponsorów oraz 

dotacje samorządów. Natomiast połączenie 1 ligi znacząco zwiększy koszty logistyczne. Dodatkowo 

poprzez zmniejszanie liczby drużyn około 100 zawodników/czek straci pracę. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

podobnie zamiar zmniejszenia I ligi do jednej grupy należy poddać szerokim konsultacji i odłożyć w 

czasie, ze względu na bardzo poważne konsekwencje, które tego typu decyzja wywrze na uczestnikach 

tych rozgrywek. 

 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

ograniczenie drużyn w I ligach – czy nie nalałoby dokonać tego w sposób „naturalny” np. począwszy 

od sezonu 2018/2019 na okres czterech kolejnych sezonów uniemożliwić „odsprzedaż” miejsc w I 

ligach i nie uzupełniać tychże miejsc w inny sposób niż regulaminowy awans, zawsze spadałyby 

drużyny zajmujące ostatnie miejsca bez względu na ilość startujących w danej grupie, a drużyny 

przedostanie i trzecie od końca grałyby baraż o utrzymanie w I lidze, po tym okresie należałoby wrócić 

do tematu ewentualnej reorganizacji rozgrywek I ligi, 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

w sezonie 2018/2019 po zakończeniu 1. rundy fazy zasadniczej utworzenie 2 grup rozgrywkowych A i 

B: grupa A (drużyny z miejsc 1-5 z grup północnej i południowej) walczące o awans i grupa B (drużyny 

z miejsc 6-10 z grup północnej i południowej) walczące o utrzymanie. Drużyny w grupie A reprezentują 

wysoki poziom sportowy i grają tylko między sobą, drużyny w grupie B zachowują nadal status drużyn 

1-ligowych. 

Do rozstrzygnięcia pozostaje pytanie: czy w 2. rundzie fazy zasadniczej zachowujemy wszystkie punkty 

zdobyte przez drużyny w 1. rundzie, czy tylko z meczów z drużynami, które są w danej grupie. 



Bezpośredni awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskują 2 pierwsze drużyny z grupy A, a z grupy B 

bezpośrednio spadają 4 drużyny (brak baraży o utrzymanie w 1. lidze). 

 

Rekomendacja Prezydium Zarządu PZTS:  

przyjąć rekomendację Wydziału Rozgrywek PZTS 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.7.1 - opłata za przełożenie terminu meczu w ekstraklasie kobiet - 500 zł, 

9.1.7.2 - opłata za przełożenie terminu meczu w Superlidze mężczyzn – 1 000 zł, 

9.1.7.3 - opłata za przełożenie terminu meczu w 1. lidze kobiet i mężczyzn - 200 zł. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego:  

Uważam za nie zasadne podnoszenie opłat ( o 100 %) za przełożenie meczu i innych opłat 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

wzrost wysokości opłat regulaminowych za przełożenie terminu meczu ma na celu ograniczenie do 

minimum liczby wniosków o przełożenie terminu meczu. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.6.5 W przypadku zawodniczek lub zawodników będących medalistami Mistrzostw Europy 

Juniorów i Kadetów stosuje się ekwiwalent za wyszkolenie w podwójnej wysokości, 

przysługujący klubowi macierzystemu wyłącznie wtedy, gdy zawodniczka lub zawodnik 

był objęty szkoleniem w klubie sportowym przez co najmniej 3/4 sezonu.  

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego: Uważam, że miarodajnym wynikiem podnoszącym wartość 

zawodnika jest sukces w grze singlowej. Nie można np. równo traktować zawodnika rezerwowego w 

turnieju drużynowym…  

Należy dopisać „ w grze singlowej” 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę przyjąć; zmiana punktu poprzez wprowadzenie zapisu „zawodniczek lub zawodników 

będących medalistami Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów w grze pojedynczej” 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.7 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

7.7.1 Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana i turniej drużynowy (drużyna 

składa się z 3-5 zawodniczek i 3-5 zawodników); 

7.7.2 Czwartek: turnieje drużynowe rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 16 

drużyn kobiet i 16 drużyn mężczyzn, będącymi reprezentacjami wojewódzkimi. 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego: Propozycja udziału 32 drużyn, ażeby zwiększyć możliwość 

zdobycia większej ilości punktów we współzawodnictwie Sportu Dzieci i Młodzieży. 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Propozycja - aby grało przynajmniej 20-24 zespołów  4-8 najlepsze z rankingu oraz po 1 z 16 

województw  Są silne województwa, które mają większą ilość zawodników. Taki zapis zapewni udział w 

MP wszystkich zawodników. 

Do punktacji współzawodnictwa sportowego młodzieżowców proponujemy zabrać punkty 

współzawodnictwa z gier mieszanych kadetów – kadeci punktują w 4 konkurencjach, a dostają tylko w 

2 reszta punktów przepada 

 



Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

zwiększenie liczby startujących drużyn do decyzji Zarządu PZTS; bardzo mała szansa na 

skompletowanie 32 drużyn kobiet i 32 drużyn mężczyzn w kategorii młodzieżowiec, dane: liczba 

zawodniczek (K) i zawodników (M) w kat. Młodzieżowiec sklasyfikowanych w Końcowym 

Ogólnopolskim Rankingu w kat. Młodzieżowiec w sezonie 2016/2017: 

- dolnośląskie: K 7, M 15 

- kujawsko-pomorskie: K 3, M 9 

- lubelskie: K 5, M 9 

- lubuskie: K 5, M 15 

- łódzkie: K 8, M 5 

- małopolskie: K 8, M 12 

- mazowieckie: K 8, M 14 

- opolskie: K 1, M 9 

- podkarpackie: K 0, M 12 

- podlaskie: K 2, M 7 

- pomorskie: K 4, M 10 

- śląskie: K 10, M 24 

- świętokrzyskie: K 2, M 4 

- warmińsko-mazurskie: K 1, M 4 

- wielkopolskie: K 4, M 11 

- zachodniopomorskie: K 3, M 1 

Z powyższego wynika, że nawet nie jest realne zapewnienie 16 drużyn w kategorii kobiet. 

Przy 16 drużynach kobiet i mężczyzn (przedstawicielach województwa – wyłącznie jedna drużyna z 

województwa) realne jest przeprowadzenie całego turnieju drużynowego w czwartek. Przy zwiększeniu 

ilości drużyn kłopoty: organizacyjne (w piątek/sobotę i niedzielę jest i tak bardzo napięty program), kto 

wyznacza kto jest w drużynie z województwa A a kto w B, MP nie jest to turniej dla wszystkich – trzeba 

reprezentować chociaż jakiś poziom gry, dodatkowe koszty dla województw. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

15.1.2 turnieje ogólnopolskie: 

15.1.2.1 3 turnieje Grand Prix Polski Żaczek i Żaków 

15.1.2.2 3 turnieje Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików 

15.1.2.3 3 turnieje Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów 

15.1.2.4 3 turnieje Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów 

15.1.2.5 3 turnieje Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów 

15.1.2.6 9 turniejów Grand Prix Polski Weteranów 

15.1.2.7 3 turnieje Grand Prix Polski Niepełnosprawnych w 2017 roku 

15.1.2.8 eliminacje wojewódzkie do turniejów Grand Prix Polski 

 

Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego: Zmniejszyć z 3 do 2 ilość Turniejów z cyklu Grand Prix 

Polski w każdej kategorii wiekowej ( jednocześnie wojewódzkich Grand Prix). 

Argumentacja: 

- zmniejszenie kosztów dla Klubów 

- wygospodarowanie terminów (w i tak napiętym Kalendarzu) na akcje szkoleniowe w ramach Kadr 

Wojewódzkich i Kadr Narodowych w kategoriach młodzieżowych  

- zmniejszenie ilości turniejów Grand Prix nie wypaczy w istotny sposób rankingu do Mistrzostw Polski i 

po sezonie 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

Pozostawić liczbę 3 turniejów z cyklu Grand Prix Polski 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 



3.12.2 Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąć decyzję o odebraniu trenerowi lub 

instruktorowi nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku: 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego: 

należy wykreślić słowo zawodnika 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawka zasadna; usunięto słowo: „zawodnika” 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.4 Licencja okresowa trenera 

3.4.1 Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego 

mogą prowadzić osoby posiadające tytuł trenera lub instruktora. 

3.4.2 Warunkiem prowadzenia przez trenera lub instruktora drużyny klubu sportowego 

uczestniczącej w rozgrywkach ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i 

mężczyzn jest posiadanie licencji okresowej trenera. 

3.4.3 Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje trenerowi lub instruktorowi licencję okresową 

trenera po spełnieniu następujących warunków: 

3.4.3.1 - złożenie w Internetowym Systemie Licencyjnym lub przesłanie przez klub sportowy, 

trenera lub instruktora za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz przesłanie do 

wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego wniosku o nadanie 

licencji okresowej trenera (opłata 40 zł) w następujących terminach: 

3.4.3.1.1 - do 15 sierpnia 2017 roku - trenerzy lub instruktorzy klubów sportowych, które uzyskały 

prawo do uczestnictwa uczestniczących w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i 

Superligi mężczyzn, 

3.4.3.1.2 - do 31 sierpnia 2017 roku - trenerzy lub instruktorzy klubów, które uzyskały prawo do 

uczestnictwa uczestniczących w rozgrywkach drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn, 

3.4.3.1.3 - w dowolnym terminie - nieobowiązkowo trenerzy lub instruktorzy pozostałych klubów 

sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym, 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Zapisy niedoskonałe, gdyż są terminy wykupienia licencji. A co będzie jak trener w trakcie sezonu 

umrze, wyjedzie zagranicę, zostanie zwolniony- to co wówczas ? Drużyna gra bez trenera ? nie wolno w 

trakcie sezonu zatrudnić nowego trenera ??? Zamiast terminów lepszy byłby bardzo prosty zapis, że 

podczas rozgrywek, drużynę może prowadzić tylko trener, który wykupił stosowną licencję.  taki zapis 

jest w innym dziale i jest on wystarczający. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

wykreślić sztywne terminy i wprowadzić zapis zobowiązujący kluby do wykupienia licencji dla trenera, 

która uprawnia do siedzenia na ławce na meczach SM/EK/1L. Wykupienie licencji oczywiście przed 

meczem, w którym trener zamierza pełnić rolę trenera. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.5.1.1.6.2 - w okresie tzw. okienka transferowego klub sportowy może pozyskać wyłącznie 1 

zawodniczkę lub 1 zawodnika oraz z klubu sportowego może odejść wyłącznie 1 

zawodniczka lub jeden zawodnik, 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

mailto:pzts@pzts.pl


Zakładając, że dany klub rozwiązał drużynę i 4 zawodników chce odejść, ale według zapisów może 

odejść tylko jeden. Kto i co będzie decydowało, który z tej czwórki dostanie zielone światło, a kto do 

końca sezonu będzie uziemiony. Regulamin powinien to precyzować. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

w przypadku rozwiązania klubu sportowego, zawodnik ma możliwość grania na licencji zawodnika 

niestowarzyszonego (procedura opisana w RR), pozostawić zapis bez zmian, decydować będzie 

data/godzina złożenia wniosku. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.2.2.2 - do 31 października 2017 roku - termin przesyłania przez kluby sportowe uczestniczące 

w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet, superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i 

mężczyzn zdjęć drużyny i poszczególnych zawodników do serwisu ligowego 

www.ligi.pzts.pl. Zdjęcie drużyny powinno być przygotowane w proporcjach 950 x 600 px, 

zaś zdjęcie zawodników w proporcjach 950 x 400 px. 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

A jak nie prześlą to co ? Regulamin nic nie mówi o konsekwencjach 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

nie wyciągać konsekwencji regulaminowych. PZTS umożliwia na swojej stronie ligi.pzts.pl promocje 

klubów poprzez zdjęcia drużyn i zawodników. To klubom powinno zależeć, aby oficjalna strona 

rozgrywek, w których uczestniczą była również ich wizytówką. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.6 Indywidualne rankingi klubowe  

9.1.6.1 W rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn nie obowiązują 

indywidualne rankingi klubowe. Ustawienie zawodników w meczu jest dowolne. 

9.1.6.2 W rozgrywkach drużynowych 1. rundy fazy zasadniczej 1. ligi kobiet i mężczyzn 

obowiązują indywidualne rankingi klubowe opracowane przez Wydział Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego według następujących zasad: 

9.1.6.2.1 - liczba zwycięskich pojedynków w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet lub 

Superligi mężczyzn w sezonie 2015/2017 (w przypadku równej liczby zwycięstw o 

kolejności w indywidualnym rankingu klubowym decyduje mniejsza liczba porażek), 

9.1.6.2.2 - liczba zdobytych indywidualnie punktów (3 punkty za zwycięstwo na 1. stole, 2 punkt za 

zwycięstwo na 2. stole) w rozgrywkach drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 

2016/2017 (w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności w indywidualnym 

rankingu klubowym decyduje mniejsza liczba straconych punktów), 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

A jak w I lidze w II rundzie będzie traktowany zawodnik pozyskany w trakcie okienka transferowego np. 

z Superligi lub z zagranicy- będzie grał na I czy na II stole ??? 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS:  

1. W rozgrywkach drużynowych 2. rundy fazy zasadniczej 1. ligi kobiet i mężczyzn, zawodniczki i 

zawodników pozyskanych w „okienku transferowym” obowiązują indywidualne rankingi klubowe 

opracowane przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego według następujących 

zasad: 

- liczba zwycięskich pojedynków w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet lub Superligi 

mężczyzn w 1. rundzie fazy zasadniczej w sezonie 2017/2018 (w przypadku równej liczby zwycięstw o 

kolejności w indywidualnym rankingu klubowym decyduje mniejsza liczba porażek), 

- liczba zdobytych indywidualnie punktów (3 punkty za zwycięstwo na 1. stole, 2 punkt za zwycięstwo 

na 2. stole) w rozgrywkach drużynowych 1. rundy fazy zasadniczej 1. ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 



2016/2017 (w przypadku równej liczby zdobytych punktów o kolejności w indywidualnym rankingu 

klubowym decydują kolejno: mniejsza liczba straconych punktów, mniejsza liczba straconych setów i 

mniejsza liczba straconych piłek), 

- zawodniczka lub zawodnik zagraniczny występujący po raz pierwszy w rozgrywkach drużynowych 

organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego musi znajdować się na 1. miejscu 

indywidualnego rankingu klubowego. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.2.3 W przypadku wolnych miejsc w 1. lidze kobiet i mężczyzn prawo startu posiadają w 

pierwszej kolejności drużyny wycofujące się z ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn 

przed dniem 15 lipca 2017 roku, cztery dwie drużyny, które przegrały w dwumeczu o 

utrzymanie się w 1. lidze kobiet i mężczyzn, a następnie cztery drużyny, które przegrały 

rywalizację o awans do 1. ligi kobiet i mężczyzn. W przypadku zgłoszenia chęci gry w 1. 

lidze kobiet i mężczyzn przez większą liczbę drużyn niż liczba wolnych miejsc, Wydział 

Rozgrywek PZTS ustali system wyłonienia drużyn, które uzupełnią wolne miejsca. 

  

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Cztery drużyny grają o utrzymanie, natomiast przegrane są dwie, a nie cztery 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawka zasadna; W przypadku wolnych miejsc w 1. lidze kobiet i mężczyzn prawo startu posiadają w 

pierwszej kolejności drużyny wycofujące się z ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn przed dniem 

15 lipca 2017 roku, dwie drużyny, które przegrały w dwumeczu o utrzymanie się w 1. lidze kobiet i 

mężczyzn, a następnie cztery drużyny, które przegrały rywalizację o awans do 1. ligi kobiet i mężczyzn. 

W przypadku zgłoszenia chęci gry w 1. lidze kobiet i mężczyzn przez większą liczbę drużyn niż liczba 

wolnych miejsc, Wydział Rozgrywek PZTS ustali system wyłonienia drużyn, które uzupełnią wolne 

miejsca. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.2.4 W przypadku wolnych miejsc w Superlidze mężczyzn, prawo startu posiadają w pierwszej 

kolejności dwie drużyny spadające z Superligi mężczyzn kobiet (kolejno: 11. a następnie 

12. drużyna w tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej), a następnie dwie drużyny, które 

przegrały rywalizację o awans do Superligi mężczyzn. 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Kobietki się wdarły 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawka zasadna; usunięto słowo: „kobiet” 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.2.1.1 - wycofanie się, nieprzybycie lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu rozpoczęcia 

meczu drużyny, która uzyskała awans z eliminacji wojewódzkich do turnieju 

półfinałowego Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - kara finansowa 1000 zł 

oraz niesklasyfikowanie drużyny w klasyfikacji końcowej Drużynowego Pucharu Polski 

kobiet lub mężczyzn, 

18.2.1.2 - wycofanie się, nieprzybycie lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu rozpoczęcia 

meczu drużyny, która uzyskała awans z turnieju półfinałowego do turnieju finałowego 

Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - kara finansowa 2000 zł oraz 

niesklasyfikowanie drużyny w klasyfikacji końcowej Drużynowego Pucharu Polski kobiet 

lub mężczyzn, 

 



Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Wycofanie się, nieprzybycie i spóźnienie wrzucone do jednego kotła- chyba coś nie tak. Powinien być 

określony czas wycofania się np. nie może się wycofać na 3 dni przed turniejem. A jeżeli drużyna 

utknęła w korku spowodowanym wypadkiem, poinformowała o zdarzeniu i spóźni się 31 minut, to 

dlaczego ma być potraktowana tak samo jakby nie wyjechała na zawody ??? 

A jak zwycięzca zawodów wojewódzkich PP nie będzie mógł jechać na półfinały z powodów 

finansowych- to nie może być karany kwotą 2000 zł- ten punkt spowoduje, że w województwach nikt 

nie będzie chciał grać w PP. Zwycięzca PP w województwie musi sam decydować czy chce grać dalej – 

nie wolno go zmuszać i karać za rezygnację. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić; grasz w Drużynowym Pucharze Polski aby wygrać, a nie aby się wycofać z gry na 

wyższym poziomie. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.6.19 Nagrody w turniejach pucharowych gier pojedynczych, gier podwójnych i grze 

mieszanej: zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują medale, 

puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy; zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 5-8. 

miejsca otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

7.6.20 Nagrody w turniejach drużynowych: drużyny, które zajęły 1., 2. i 3-4. miejsca otrzymują 

medale, puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy; drużyny, które zajęły 5-8. miejsca 

otrzymują dyplomy. 

7.6.21 Łączna wartość nagród rzeczowych: 5.000 zł. 

 

13.1 Oficjalnym przedstawicielem Polskiego Związku Tenisa Stołowego na zawodach 

sportowych wymienionych w pkt 2.3.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek jest Delegat 

Techniczny PZTS powołany przez Zarząd Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

lub – w razie braku powołania Delegata Technicznego - Sędzia Główny powołany przez 

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w porozumieniu z Kolegium 

Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego spośród sędziów posiadających licencję 

okresową sędziego na sezon 2017/2018. 

 

Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Na Mistrzostwach Polski kluby i zawodnicy mają szereg zobowiązań, z których muszą się wywiązać bo 

nakazuje to regulamin rozgrywek tj. zapłata wpisowego, wykupienie licencji klubowej, zawodniczej, 

posiadanie badań lekarskich itp. Natomiast to co im się należy nie jest respektowane 

Punkty 7.6.23 – 7.6.24 – 7.6.25 dot. MP Juniorów. Podobne zapisy są w MP w innych kategoriach 

wiekowych. Na Mistrzostwach Polski Juniorów nie było żadnych nagród w przedziale 5-8 w grze 

pojedynczej, podwójnej i mieszanej. Nie było również nagród w turnieju drużynowym. To wszystko, we 

wszystkich kategoriach gwarantuje regulamin rozgrywek. Zawodnicy wiedzą, że mają zagwarantowane 

przez PZTS nagrody – ale ich nie otrzymują. Chcielibyśmy  wiedzieć - co na to Zarząd PZTS ? 

Czy tak samo liberalnie byłby potraktowany klub, który by nie wpłacił wpisowego ??? 

 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

jeżeli chodzi o wybór organizatorów ogólnopolskich zawodów sportowych – czy nie należałoby 

sprecyzować, co „musi” zrobić PZTS w przypadku gdy okaże się, że w karcie zgłoszeń były obiecane 

„gruszki na wierzbie”, a nie miało to nic wspólnego z rzeczywistością przeprowadzanych zawodów, np. 

sankcje finansowe, odebranie kolejnych, przyznanych zawodów, karencja na przyszłość, itp. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

wykreślić w punkcie 13.1 nowy zapis dotyczący „Delegata” - praktyka wykazała słuszność rezygnacji z 

osoby delegata na zawodach, był to niepotrzebny koszty, z którego nic nie wynikało, bowiem 



kompetentny Sędzia Główny jest wystarczającym gwarantem prawidłowego przeprowadzenia 

rozgrywek; 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec organizatorów; tej właśnie ocenie m.in. organizacji zawodów 

ma służyć wprowadzenie funkcji Delegata Technicznego PZTS 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.4 Awanse i spadki 

9.2.2 Do rozgrywek ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn awansują po 2 drużyny według 

poniższych zasad: 

9.2.1.2 - po zakończeniu drugiej rundy zasadniczej rozgrywek 1. ligi drużyny, które zajmą 1. i 2. 

miejsca w 1. lidze w grupie północnej i południowej, rozgrywają dwumecz barażowy o 

awans do ekstraklasy kobiet lub Superligi mężczyzn. W pierwszym terminie grają: 2. 

drużyna z grupy północnej z 1. drużyną z grupy południowej, a 2. drużyna z grupy 

południowej z 1. drużyną z grupy północnej. W przypadku rezygnacji (nie skutkującej 

karami regulaminowymi) z udziału w barażach drużyn z 1. i 2. miejsca  prawo gry uzyskuje 

kolejna drużyna z danej grupy 1. ligi. Zwycięzcy dwumeczów awansują do ekstraklasy 

kobiet lub Superligi mężczyzn. 

9.2.1.3 W przypadku wolnych miejsc w ekstraklasie kobiet nie dokooptowuje się drużyn w celu 

zapewnienia startu 10. drużyn w sezonie zasadniczym (chyba, że drużyna wycofująca się z 

ekstraklasy kobiet wyrazi chęć gry w 1. lidze kobiet). Wtedy prawo startu posiadają w 

pierwszej kolejności dwie drużyny spadające z ekstraklasy kobiet (kolejno: 9. a następnie 

10. drużyna w tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej), a następnie 2 drużyny, które 

przegrały rywalizację o awans do ekstraklasy kobiet. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Dlatego wnioskujemy, aby odrzucić w Projekcie Regulaminu zmodyfikowane punkty 9.2.1.1; 9.2.4; 9.3; 

(punkt ten ma niewłaściwą dalszą numerację), które skutkują zmniejszeniem liczby drużyn w 

najwyższych klasach rozgrywek drużynowych kobiet i mężczyzn. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

propozycję odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.4.1.1 Rozgrywki Superligi mężczyzn prowadzone są z udziałem 12 drużyn uprawnionych do 

udziału w tej klasie rozgrywek na podstawie wyników w sezonie 2016/2017 lub na 

podstawie "dzikich kart", w 2 fazach: zasadniczej i play-off. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

W odniesieniu do rozgrywek superligi proponujemy poważne rozważenie propozycji Klubu 

Sportowego LKS Pogoń Lębork udziału w tych rozgrywkach 14 zespołów wraz ze zmianą sposobu 

rozgrywania II rundy (propozycja w załączniku). 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

propozycję odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2.3.2 Polski Związek Tenisa Stołowego sprawuje wyłącznie nadzór nad następującymi 

zawodami sportowymi umieszczonymi w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS i 

kalendarzach sportowych wojewódzkich związków tenisa stołowego: 



2.3.2.1 eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski 

2.3.2.2 eliminacje wojewódzkie do turniejów Grand Prix Polski 

2.3.2.3 eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski kobiet 

2.3.2.4 eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski mężczyzn 

2.3.2.5 II liga kobiet 

2.3.2.6 II liga mężczyzn  

2.3.2.7 III liga i niższe klasy rozgrywkowe kobiet 

2.3.2.8 III liga i niższe klasy rozgrywkowe mężczyzn 

2.3.2.9 Nadzór Polskiego Związku Tenisa Stołowego nad zawodami sportowymi obejmuje: 

2.3.2.9.1 - badanie zgodności terminów rozgrywania eliminacji wojewódzkich z terminami 

zawodów sportowych umieszczonych w Kalendarzu zawodów sportowych PZTS, 

2.3.2.9.2 - prawidłowość weryfikacji wyników rozgrywek indywidualnych i drużynowych 

organizowanych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Wykreślić w p. 2.3.2. nadzór nad kalendarzami WZTS – brak uzasadnienia, bo tylko terminy eliminacji 

muszą wyprzedzać terminy GP a rozgrywki drużynowe muszą się zakończyć przed terminami baraży. 

Wykreślić p. 2.3.2.5, 2.3.2.6., 2.3.2.7, 2.3.2.8 i 2.3.2.9.2 nadzór nad zawodami – brak uzasadnienia, bo te 

rozgrywki prowadzą wyłącznie WZTS na podstawie stosownych regulaminów, które w ogólności muszą 

być zgodne z regulaminami PZTS. Ponadto WZTS-y posiadają umiejętności prawidłowej weryfikacji 

wyników.  

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Nadzór PZTS nad rozgrywkami ligowymi powinien obejmować II ligi. III liga i niższe winny być w 

wyłącznej gestii związków okręgowych. 

 

Opolski Związek Tenisa Stołowego:   

pkt 2.3.2. (…) i kalendarzach sportowych wojewódzkich związków tenisa stołowego 

- PZTS chce pełnić nadzór nad kalendarzem wojewódzkich związków oraz prawidłowością weryfikacji 

wyników. Wojewódzkie Związki to odrębne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe - mam pytanie, 

czy w takim razie PZTS chce zająć się organizacją poprzez analizowaniem zgłoszeń weryfikacji 

organizacji WTK i MW na terenie naszych związków. Opłatę sędziów głównych i stolikowych, hali 

sportowej i całego zaplecza czasem i sposobem przeprowadzania w/w zawodów? 

Związki borykają się z brakiem pieniędzy, sprzętu sportowego Sali i organizatora. Jeżeli ten pkt nie 

zostanie zmieniony to obawiam się że PZTS sam będzie układał kalendarz dla naszego związku i szukał 

organizatorów zawodów. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

wykreślić punkty 2.3.2.7, 2.3.2.8, 2.3.2.9.2 – nie znajduję racjonalnego uzasadnienia, aby PZTS ingerował 

w rozgrywki III ligi i niższe, tym samym odbierając samodzielność w tej kwestii WZTS-om, PZTS nie ma 

nic wspólnego z organizacją tych rozgrywek i klubami w nich uczestniczącymi poza pobieraniem opłat 

licencyjnych; 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

propozycję odrzucić; w obecnym sezonie Wydział Rozgrywek PZTS otrzymał dużo skarg i uwag 

odnośnie funkcjonowania WZTS na poziomie rozgrywek III ligi i niższej. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2.9 Rozliczenia z tytułu opłat wniesionych za nadanie licencji okresowych pomiędzy Polskim 

Związkiem Tenisa Stołowego a wojewódzkimi związkami tenisa stołowego będą 



dokonywane w okresach kwartalnych na podstawie dokumentów księgowych 

wystawianych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Z uwagi na stan finansów WZTS na początku nowego sezonu proponujemy zapis terminów : I – do 

15.10; II – 15.02 i III – do 15.06.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

propozycję przyjąć 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.5.1.1.1 - od 18 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (tzw. „okienko transferowe”) - 

zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w rozgrywkach indywidualnych i 

rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet - licencja EK2 (opłata 180 zł), Superligi 

mężczyzn licencja SUP2 (opłata 300 zł) lub 1. ligi kobiet i mężczyzn - licencja LIGA2 

(opłata 150 zł), którzy nie posiadają nadanej licencji okresowej w sezonie 2017/2018 lub 

zamierzają zmienić przynależność klubową określoną w nadanej licencji okresowej w 

sezonie 2017/2018 z następującymi zastrzeżeniami: 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Wprowadzenie „Okna transferowego” wzorem innych dyscyplin powinno dotyczyć wszystkich klas 

rozgrywek.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

w przyszłości może i tak. Pierwszy sezon - testowy powinien jednak być wyłącznie w najwyższej klasie 

rozgrywkowej aby sprawdzić czy jest to krok w dobrym kierunku. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.5.1.1.6.1 - w okresie tzw. okienka transferowego obowiązują opłaty transferowe wynikające z 

przepisów pkt. 5.7 niniejszego Regulaminu Rozgrywek w potrójnej wysokości, 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Należałoby uzasadnić wysokość opłat licencyjnych w okienku transferowym – pracochłonność 

podobna.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

wysokość opłat w okienku transferowym MUSI być znacznie wyższa niż w okresie pomiędzy sezonami 

ponieważ jest to wzmocnienie w trakcie sezonu. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.7 Opłaty regulaminowe 

9.1.7.4 - wpisowe do rozgrywek ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn – 1 500 zł, 

9.1.7.5 - wpisowe do rozgrywek 1. ligi kobiet i mężczyzn – 1 100 zł, 

9.1.7.6 - opłata za używanie nazwy sponsora przy nazwie klubu w rozgrywkach ekstraklasy 

kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn - 100 zł od każdego sponsora. 

9.1.7.7 - opłata za przełożenie terminu meczu w ekstraklasie kobiet - 500 zł, 

9.1.7.8 - opłata za przełożenie terminu meczu w Superlidze mężczyzn – 1 000 zł, 

9.1.7.9 - opłata za przełożenie terminu meczu w 1. lidze kobiet i mężczyzn - 200 zł. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  



Należałoby uzasadnić zwiększenie wysokości opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach drużynowych 

najwyższych klas rozgrywkowych przełożenie meczu itp. – wnioskujemy o pozostawienie w 

niezmienionej wysokości,  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

wzrost wysokości opłat regulaminowych za przełożenie terminu meczu ma na celu ograniczenie do 

minimum liczby wniosków o przełożenie terminu meczu. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.5 W przypadku likwidacji klubu sportowego, stowarzyszenia, innej osoby prawnej lub sekcji 

tenisa stołowego w klubie sportowym zawodniczka lub zawodnik mają prawo do zmiany 

przynależności klubowej w dowolnym terminie z prawem uczestniczenia wyłącznie w 

rozgrywkach indywidualnych. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego: 

W p. 5.5. dopuścić uczestnictwo zawodnika w rozgrywkach drużynowych, gdy likwidacja sekcji czy 

klubu nastąpiła przed zamknięciem okienka transferowego.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rozdział 7 

Mistrzostwa Polski i Drużynowy Turniej Uczniowski 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego: 

Proponujemy pozostawić tytuł rozdziału 7 Mistrzostwa Polski – pozostałą część nie koresponduje z 

tym tytułem. Drużynowy Turniej Uczniowski umieścić dalej.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

pozostawić bez zmian 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.1.12.3 w przypadku gdy awans z grup uzyskują 2 zawodniczki, 2 zawodnicy lub 2 drużyny: 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

W p. 7.1.12.3 poprawić numerację – a następnie w pozostałych punktach.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawka do przyjęcia 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.8 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

7.7.3 Konkurencje: gra pojedyncza, gra podwójna, gra mieszana i turniej drużynowy (drużyna 

składa się z 3-5 zawodniczek i 3-5 zawodników); 

(…) 

7.7.4 Czwartek: turnieje drużynowe rozgrywane systemem pucharowym z udziałem 16 

drużyn kobiet i 16 drużyn mężczyzn, będącymi reprezentacjami wojewódzkimi. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  



Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski dopuścić tylko w przypadku, gdy ta konkurencja punktuje 

we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Koszty udziału drużyny ponosi WZTS.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

wyłącznie gry pojedyncze i turniej drużynowym są zaliczane przez Instytut Sportu do punktacji w 

ramach MSiT 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.9.1 Piątek: turnieje grupowe gier pojedynczych (gry do 3 wygranych setów) rozgrywane 

systemem grupowym z udziałem nieograniczonej liczby zawodniczek i zawodników, 

którzy wzięli udział w co najmniej 3 turniejach Grand Prix Polski Weteranów w sezonie 

2017/2018 w celu wyłonienia zawodniczek i zawodników, którzy zajmą 1. i 2. miejsca w 

grupach, zgodnie z kolejnością gier w grupach opisaną w pkt. 7.1.12.2 niniejszego 

Regulaminu Rozgrywek oraz z zasadą, że zawodniczki i zawodnicy z tej samej 

miejscowości mogą rywalizować w tej samej grupie turnieju grupowego. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Zapis p. 7.9.5 / z tej samej miejscowości/ dopuszcza zawodników tego samego klubu w jednej grupie – 

proponujemy to zmienić.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

pozostawić bez zmian w przypadku turniejów weteranów gdzie stosowany jest czysty ranking, więc 

zmian w grupie zawodników z tej samej miejscowości jest wypaczeniem rozstawienia 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Może uwzględnić zdjęcie trenera. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

nie wiadomo, jakiego punktu dotyczy proponowana poprawka… 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.8.5  Odpłatne przełożenie terminu meczu może nastąpić po uzyskaniu zgody drużyny 

przeciwnej i Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego zgodnie z 

następującymi zasadami: 

9.1.8.5.1 - przełożenie terminu meczu może nastąpić wyłącznie na termin wcześniejszy (z 

wyjątkiem meczów 1. kolejki Superligi mężczyzn) w stosunku do terminu meczu 

wskazanego w terminarzu ligowym, 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

należałoby doprecyzować na ile kolejek do przodu można rozegrać wcześniej – czy dowolnie -bo to 

spowoduje interpretację tego punktu. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

może i tak, ale życie pokazało, że to nierealne 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.1.10.1 Wycofanie lub wykluczenie drużyny z rozgrywek ligowych we wszystkich klasach 

rozgrywkowych następuje na podstawie pisemnego wniosku klubu sportowego. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

W p. 9.1.10.1. skreślić wykluczenie – klub sam się nie wykluczy.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 



odrzucić poprawkę; Wydział Rozgrywek PZTS wyklucza i musi być pkt, który mówi co dalej; konieczna 

poprawa redakcji punktu 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.3 Regulamin techniczno-organizacyjny 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Nie widzimy potrzeby wprowadzania do Regulaminu – regulaminu techniczno-organizacyjnego 

SUPERLIGI – to jest domena tej spółki, której udziałowcami są kluby tam występujące, i mają one 

zarówno prawa jak i obowiązki  

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Regulamin techniczny Superligi nie powinien znajdować się w Regulaminie Rozgrywek PZTS a jedynie 

w regulaminie rozgrywek Superligi 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

odrzucić poprawki 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

15.1.1 Mistrzostwa Polski: 

15.1.1.1 Indywidualne Mistrzostwa Polski Żaczek i Żaków 

15.1.1.2 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików 

15.1.1.3 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów - Ogólnopolska 

Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 

15.1.1.4 Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów 

15.1.1.5 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

W p. 15.1.1.5 gdy spełniony warunek punktowania drużynówki dopisać Indywidualne i Drużynowe 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawka zasadna; dopisać słowa: „Indywidualne i Drużynowe” 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

15.1.9.1 Zawodniczka, zawodnik lub drużyna umieszczeni na listach uprawnionych do startu w 

Mistrzostwach Polski lub turniejach Grand Prix Polski, którzy nie wystąpili w zawodach i 

nie usprawiedliwią w terminie 3 dni od zakończenia zawodów swojej nieobecności za 

pomocą orzeczenia lub zaświadczenia lekarskiego, zostaną pozbawieni punktów 

zdobytych w eliminacjach wojewódzkich do zawodów. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Zapis p. 15.1.9.8 jest zbyt restrykcyjny gdyż mogą być inne powody niewystartowania wypadek losowy, 

śmierć w rodzinie. Zastępstwo jest w gestii WZTS i one to egzekwują. Nie powinno się pozbawiać 

punktów zdobytych, ale tylko dodatkowych z tytułu braku startu. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

ten punkt dotyczy sytuacji zamkniętych list uprawnionych do startu, na tym etapie wzts nie 

wprowadzają zmian; za dużo było w obecnym sezonie przypadków nie stawienia się zawodniczek i 

zawodników do turniejów m.in. eliminacyjnych; wprowadzenie kar jest zasadne 

_____________________________________________________________________________________________________________ 



 

18.2.1.3  - wycofanie się drużyny uczestniczącej w rozgrywkach drużynowych w trakcie trwania 

rozgrywek - kara finansowa 5000 zł (Superliga mężczyzn) lub 2500 zł (ekstraklasa kobiet) 

lub 1500 zł (1. ligi kobiet i mężczyzn) lub 1000 zł (2. ligi kobiet i mężczyzn – kara płatna 

na konto prowadzącego rozgrywki wojewódzkiego związku tenisa stołowego) oraz kara 

dodatkowa w postaci prawa uczestnictwa w następnym sezonie w rozgrywkach 

drużynowych prowadzonych w danym województwie wyłącznie w najniższej klasie 

rozgrywkowej, 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku przy proponowaniu wysokości kar regulaminowych; skąd 

np. klub ma wziąć pieniądz jak się rozwiązuje z powodu ich braku. Skąd pomysł kar regulaminowych 

dla II ligi skoro to regulują regulaminy tych Lig.  

Kto składał takie postulaty o wysokości kar regulaminowych?  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

pozostawić punkt bez zmian. Kary są następstwem wycofań drużyn przed ostatnią kolejką jak w 

obecnym sezonie UKS DWUNASTKA Wrocław czy w zeszłym KS GALAXY Białystok, co wypaczyło 

rozgrywki 2. rundy fazy zasadniczej i końcową tabelę. 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.2.1.4 - wpisanie do protokołu meczowego trenera nie posiadającego nadanej przez Polski 

Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej trenera na sezon 2017/2018 - kara finansowa 

250 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn), 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

18.2.1.15. – komu służy ten zapis – czy karany będzie brak trenera? 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

zapis ma na celu wymuszenie przez drużyny poważnego traktowania rozgrywek drużynowych, a nie w 

sytuacji gdzie przyjeżdżają same zawodniczki na mecz – to amatorszczyzna (np. mecz o awans do EK w 

obecnym sezonie). 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 18.2.3 Klubowe kary regulaminowe wynikające z nieprzestrzegania regulaminu techniczno-

organizacyjnego (pkt 9.5 niniejszego Regulaminu Rozgrywek) obowiązującego wszystkie 

kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach Superligi mężczyzn: 

18.2.3.1 - brak przesłania dokumentacji fotograficznej z meczu ligowego – kara finansowa 500 zł, 

18.2.3.2 - brak realizacji live scoringu - kara finansowa 500 zł, 

18.2.3.3 - brak aktualizacji podstrony internetowej – kara finansowa 500 zł (za każdy tydzień 

opóźnienia), 

18.2.3.4 - brak zamieszczenia logo Sponsora / Partnera Polskiej Superligi Tenisa Stołowego - kara 

finansowa 2500 zł, 

18.2.3.5 - nie poinformowanie przez gospodarza o przełożeniu terminu meczu ligowego - kara 

finansowa 2500 zł,  

18.2.3.6 - nieprzestrzeganie regulaminu techniczno-organizacyjnego w pozostałych punktach - 

kara finansowa od 500 zł do 100 zł. 

 



Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Karomierz dot. Superligi uzasadnił wprowadzenie Regulaminu Techniczno- organizacyjnego – 

proponujemy przenieść do spółki.  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

20.1 Od ostatecznych decyzji organów wojewódzkich związków tenisa stołowego dotyczących 

rozgrywek indywidulanych i drużynowych organizowanych przez wojewódzkie związki 

tenisa stołowego, przysługuje wniesienie protestu do Wydziału Rozgrywek Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji za jednoczesną 

zapłatą kaucji w wysokości 200 zł. Decyzje Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego w sprawach powyższych protestów są ostateczne. W przypadku negatywnego 

rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

Skreślić p. 20.2 WZTS mają procedury odwoławcze kończące się na Zarządzie. Dalej pozostaje sąd 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

wykreślić punkt 20.2 – nie znajduję racjonalnej podstawy do kwestionowania na szczeblu PZTS 

rozstrzygnięć właściwych organów WZTS-ów, dlaczego te sprawy ma rozpatrywać Wydział Rozgrywek 

PZTS? Dlaczego WR PZTS swoje rozstrzygnięcia stawia ponad rozstrzygnięciami Zarządów WZTS-ów? 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

zapis pozostawić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

21.1 Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 został 

zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 13 maja 2017 

roku.  

21.2 Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 obowiązuje od dnia uchwalenia do dnia 

uchwalenia Regulaminu Rozgrywek  Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 

2018/2019. 

 

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego:  

P. 21.4 napisać na końcu 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

pozostawić bez zmian w numeracji 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

  

10. pokrycie pełnych kosztów pobytu przedstawicieli i gości Polskiego Związku Tenisa Stołowego; 

 

Opolski Związek Tenisa Stołowego:   

Umowa która dotyczy organizacji Mistrzostw Polski – organizator pokrywa – pokrycie pełnych kosztów 

pobytu gości i przedstawicieli PZTS – ilu ? 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

ustalone w umowie z organizatorem i uzależnione jest od rangi Mistrzostw Polski 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  



Postulujemy powrót do turniejów strefowych przed ogólnopolskimi turniejami Grand Prix 

Uzasadnienie: niższe koszty wyjazdów dla klubów , większa liczba zawodników z danego województwa 

startująca w turnieju strefowym niż eliminacyjnym, do turnieju strefowego awans uzyskuje 4-6 

zawodników z województwa ( z miejsc 3-8 ) 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

to krok wstecz; odrzucić zdecydowanie 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

  

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

opracowany oddzielny materiał 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Powrót do Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików Uzasadnienie : Obecnie słabsze kluby nie mają 

szans na zdobycie punktów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży MSIT . 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

…przecież punktacja MSiT nie jest dla słabszych klubów; powrót Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików > konieczna strategiczna decyzja Zarządu PZTS 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

15.1.5 Po zakończeniu weryfikacji wyników zawodów indywidualnych i drużynowych 

wymienionych w pkt 2.3.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa na podstawie zasad punktacji rozgrywek 

indywidualnych i drużynowych, opracowuje i publikuje w terminie 14 dni od zakończenia 

zawodów wyniki współzawodnictwa sportowego organizowanego przez Polski Związek 

Tenisa Stołowego w postaci: 

15.1.8.1 - Ogólnopolskich Rankingów seniorek i seniorów, młodzieżówek i młodzieżowców, 

juniorek i juniorów, kadetek i kadetów, młodziczek i młodzików, żaczek i żaków, 

weteranek i weteranów oraz zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych, 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Zobligować Wydział Rozgrywek do publikacji list rankingowych w ciągu 2 tygodni od zakończenia 

danego turnieju. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

zobligować wzts do wysyłania WŁAŚCIWYCH wyników zawodów wojewódzkich 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.1.10.1 Listy startowe zawodniczek i zawodników w turniejach gier pojedynczych oraz listy 

startowe drużyn w turnieju drużynowym publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem 

Mistrzostw Polski Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

przygotowując je na podstawie przyjętych kart zgłoszeniowych do Mistrzostw Polski. 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Postulujemy powrót do losowań turniejów GP i MP na odprawie technicznej w obecności trenerów 

W przypadku nieobecności zawodników rozstawionych należałoby przelosować drabinkę turniejową. 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Wszelkie losowania a szczególnie meczy barażowych o awans bądź utrzymanie w lidze powinny być 

jawne. Informacja o losowaniu powinna być zamieszczona na stronie internetowej. Po losowaniu należy 

sporządzić protokół z jego przebiegu. Losowania powinny odbywać się podczas turniejów 

ogólnopolskich. 



Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.3.14 Na wniosek zainteresowanych wojewódzkich związków tenisa stołowego, po uzyskaniu 

zgody Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, rozgrywki drużynowe 2. 

ligi kobiet i mężczyzn mogą być prowadzone łącznie w danej strefie terytorialnej. 

9.3.15 Na wniosek zainteresowanego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, po uzyskaniu 

zgody Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, wstępna faza rozgrywek 

drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn w danej grupie terytorialnej może być prowadzona 

przez każde z województw osobno. 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

System rozgrywek II ligi ustalają miedzy sobą zainteresowane związki - mogą być prowadzone łącznie 

dla danej grupy terytorialnej lub osobno przez każde województwo. 

 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

rozgrywki II ligi – czy nie należałoby dążyć (docelowo – w perspektywie 2-3 sezonów do stworzenia 

czterech grup II ligi w obrębie stref rozgrywkowych, 

 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

rozgrywki 2 ligi powinny być prowadzone wyłącznie ŁĄCZNIE > do strategicznej decyzji Zarządu 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

7.1.10.2 Listy startowe zawodniczek i zawodników w turniejach gier pojedynczych oraz listy 

startowe drużyn w turnieju drużynowym publikuje na 2 dni przed rozpoczęciem 

Mistrzostw Polski Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

przygotowując je na podstawie przyjętych kart zgłoszeniowych do Mistrzostw Polski. 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Ustalić termin zgłoszeń do turniejów na czwartek do godz. 21.00 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

proponowany termin zbyt późny; brak czasu na dokooptowanie rezerwowych zawodników, losowanie, 

publikacje… poprawkę odrzucić 

 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

czy losowanie turniejów indywidualnych z zawodach rangi MP (OOM) w kategoriach młodzieżowych , 

w których rozgrywane są turnieje drużynowe – nie mogłoby się odbywać pod koniec pierwszego dnia 

zawodów drużynowych – np. dwukrotnie w sezonie 2016/17 zdarzyła się absencja zawodnika/-czki, o 

której wiadomo było już podczas turnieju drużynowego, 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.2.5 Mecze barażowe o awans do 1. ligi kobiet i mężczyzn rozgrywa się systemem rozgrywek 

obowiązującym w 1. lidze. 

9.2.6 Do rozgrywek 1. ligi kobiet i mężczyzn awansują po 4 najlepsze drużyny wyłonione w 

rozgrywkach 2. ligi kobiet i mężczyzn rozgrywanych w oparciu o regulamin rozgrywek 



ustalany przez wojewódzkie związki tenisa stołowego prowadzące rozgrywki w danej 

strefie terytorialnej, według poniższej zasady: 

9.2.13.1 - zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem grupy I: województwo wielkopolskie i 

województwo zachodniopomorskie oraz mistrzem grupy II: województwo kujawsko-

pomorskie i województwo pomorskie, 

9.2.13.2 - zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem grupy III: województwo lubelskie i 

województwo podlaskie oraz mistrzem grupy IV: województwo mazowieckie i 

województwo warmińsko-mazurskie, 

9.2.13.3 - zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem grupy V: województwo łódzkie i województwo 

świętokrzyskie oraz mistrzem grupy VI: województwo małopolskie i województwo 

podkarpackie, 

9.2.13.4 - zwycięzca dwumeczu pomiędzy mistrzem VII grupy VII: województwo opolskie i 

województwo śląskie oraz mistrzem grupy VIII: województwo lubuskie i województwo 

dolnośląskie. 

 

Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Mecze barażowe o awans do I lig kobiet i mężczyzn powinny być rozgrywane bez obecnego podziału 

na strefy terytorialne. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.2  Zasady nadawania licencji okresowej  

3.2.2 Polski Związek Tenisa Stołowego posiada wyłączne prawo do nadawania licencji 

obowiązujących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek 

Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa stołowego. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

wykreślić punkt 3.2.1 – nie znajduję racjonalnego uzasadnienia, poza chęcią wzbogacenia się przez 

PZTS, aby WZTS-y nie mogły nadawać własnych licencji; 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

ustawa o sporcie reguluje, że wyłącznie polskie związki sportowe mogą nadawać licencje 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.2.1.5 - wycofanie się drużyny uczestniczącej w rozgrywkach drużynowych w trakcie trwania 

rozgrywek - kara finansowa 5000 zł (Superliga mężczyzn) lub 2500 zł (ekstraklasa kobiet) 

lub 1500 zł (1. ligi kobiet i mężczyzn) lub 1000 zł (2. ligi kobiet i mężczyzn – kara płatna 

na konto prowadzącego rozgrywki wojewódzkiego związku tenisa stołowego) oraz kara 

dodatkowa w postaci prawa uczestnictwa w następnym sezonie w rozgrywkach 

drużynowych prowadzonych w danym województwie wyłącznie w najniższej klasie 

rozgrywkowej, 

18.2.1.6 - wycofanie się, nieprzybycie lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu rozpoczęcia 

meczu drużyny, która uzyskała awans z eliminacji wojewódzkich do turnieju 

półfinałowego Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - kara finansowa 1000 zł 

oraz niesklasyfikowanie drużyny w klasyfikacji końcowej Drużynowego Pucharu Polski 

kobiet lub mężczyzn, 

18.2.1.7 - wycofanie się, nieprzybycie lub spóźnienie powyżej 30 minut od terminu rozpoczęcia 

meczu drużyny, która uzyskała awans z turnieju półfinałowego do turnieju finałowego 

Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn - kara finansowa 2000 zł oraz 



niesklasyfikowanie drużyny w klasyfikacji końcowej Drużynowego Pucharu Polski kobiet 

lub mężczyzn, 

18.2.1.8 - udział w meczu ligowym zawodniczki lub zawodnika posiadających przeterminowane 

zobowiązania finansowe, wynikające z nieterminowych wpłat kar finansowych dotyczących 

indywidualnych kar regulaminowych za żółte i czerwone kartki - kara finansowa 1000 zł 

(ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250 zł (2. liga 

kobiet i mężczyzn), 

18.2.1.9 - wpisanie do protokołu meczowego trenera nie posiadającego nadanej przez Polski 

Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej trenera na sezon 2017/2018 - kara finansowa 

250 zł (ekstraklasa kobiet, Superliga mężczyzn oraz 1. liga kobiet i mężczyzn), 

18.2.1.10 - rozpoczęcie meczu - bez zgody Wydziału Rozgrywek PZTS - o godzinie innej niż 

wyznaczona w terminarzu rozgrywek drużynowych - kara finansowa dla gospodarza 

meczu - 250 zł. 

18.2.1.11 18.2.2 Wymienione w pkt. 18.2.1 kary finansowe wynikające z weryfikacji wyniku 

meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej, dotyczą wyłącznie pierwszego walkowera 

dla klubu sportowego w danym sezonie. Kara finansowa za każdy następny walkower jest 

wyższa o 1000 zł. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

wykreślić punkty 18.2.1.1, 18.2.1.2, 18.2.1.3, 18.2.1.10, 18.2.1.15, 18.2.1.19 i 18.2.2 – ewentualne ich 

uwzględnienie w nowym Regulaminie będzie świadczyło o kolejnej próbie drenowania klubowych 

budżetów, jeżeli tego typu zapisy mają służyć profesjonalizacji rozgrywek, to niestety jest to 

niewłaściwy kierunek i przyniesie odwroty efekt od zakładanego; 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawę odrzucić; czyżbyśmy chcieli doprowadzić do samowolki i braku jakichkolwiek kar? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

9.2.16 W przypadku wolnych miejsc w Superlidze mężczyzn, prawo startu posiadają w pierwszej 

kolejności dwie drużyny spadające z Superligi mężczyzn kobiet (kolejno: 11. a następnie 12. drużyna w 

tabeli po zakończeniu fazy zasadniczej), a następnie dwie drużyny, które przegrały rywalizację o awans 

do Superligi mężczyzn. 

9.2.21 Drużyna wycofująca się z rywalizacji o utrzymanie w 1. lidze kobiet i mężczyzn nie jest brana 

pod uwagę przy uzupełnianiu składu drużyn w grupach 1. ligi kobiet i mężczyzn. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

przywrócić punkt 9.2.16(21) – ma on zwłaszcza uzasadnienie w przypadku rozgrywek kobiet, które 

niemalże w całej Polsce przestają funkcjonować;  

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.3.2 - trzykrotne nałożenie na klub sportowy kary regulaminowej w postaci walkowera dla drużyny 

przeciwnej - wykluczenie z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia w rozgrywkach 

drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie. 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

przywrócić punkt 18.3.2 – nie rozumiem dlaczego miałby zostać wykreślony? 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

3 walkowery nie wykluczają drużyny z rozgrywek; kolejne walkowery to zwiększone kary finansowe i 

walkower w danym meczu 



_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.7.2 wysokość opłaty wpisowego: 100 zł; 

(…) 

8.7.15 Łączna wartość nagród finansowych: 10000 zł (w tym 1. miejsca – 2 x 3000 zł, 2. miejsca – 2 

x 1000 zł oraz 3-4. miejsca – 4 x 500 zł). 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

przywrócić dotychczasową wysokość wpisowego i nagród finansowych w turniejach GPP Seniorów; 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

Rekomendacja 2/3 Wydziału Rozgrywek PZTS:  Podwyższenie ma na celu uatrakcyjnić turnieje GPP wśród 
najlepszych zawodników – przyciągnięci ich wysokimi nagrodami finansowymi. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 4.4 Zawodniczka lub zawodnik zagraniczny może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub wojewódzkie związki tenisa stołowego 

wyłącznie w rozgrywkach drużynowych, z wyjątkiem: 

- zawodniczek i zawodników zagranicznych urodzonych w 1999 roku i starszych, mogących 

uczestniczyć w turniejach Grand Prix Polski Seniorek i Seniorów bez prawa udziału w Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski Seniorek i Seniorów, 

- zawodniczek i zawodników zagranicznych urodzonych w 1978 roku i starszych, mogących 

uczestniczyć w turniejach Grand Prix Polski Weteranów bez prawa udziału w Indywidualnych 

Mistrzostwach Polski Weteranów. 

 

8.7.5.6 Zawodniczki i zawodnicy zagraniczni mają prawo startu w eliminacyjnych turniejach grupowych 

(bez prawa uczestnictwa w eliminacjach wojewódzkich do turnieju). 

 

Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

punkt 4.4 i 8.7.5.6 – należy poddać szerszej dyskusji, w latach minionych funkcjonowały takie zapisy w 

Regulaminie i nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

zapis pozostawić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.7.1 rozstawienie: na podstawie aktualnego rankingu ITTF (dotyczy wyłącznie zawodniczek i 

zawodników znajdujących się na pozycjach 1-100) oraz na podstawie aktualnego 

Ogólnopolskiego Rankingu Seniorek i Seniorów zgodnie z procedurą losowania; 

8.7.2 losowanie: następującymi 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, 57-64 i dalej przedziałami ośmioosobowymi, 

 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

WGiD POZTS w Rzeszowie, na wniosek trenerów i działaczy woj. podkarpackiego, proponuje zmienić 

obowiązujący system losowania zawodników w Grand Prix Polski i Mistrzostwach Polski we wszystkich 

kategoriach wiekowych z wyjątkiem weteranów.  

Naszym zdaniem o wiele bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie rozstawienia 

zawodników według rankingu zamiast losowania przedziałami.  

Proponowane rozwiązania są najbardziej obiektywne dla zawodników, ponieważ podstawowym 

kryterium rozstawienia będzie miejsce zajmowane w rankingu. Nie można tego powiedzieć o 

losowaniu w przedziałach, które zdecydowanie preferuje zawodników z niższym rankingiem w danym 

przedziale. Pozwoli to również na unikniecie ewentualnych podejrzeń o manipulację przy losowaniu.  



Należy podkreślić, że system rozstawiania zawodników według rankingu stosujemy w naszym 

województwie od kilku lat we wszystkich kategoriach wiekowych. Nikt z uczestników zawodów nie ma 

do niego zastrzeżeń, ponieważ jest czytelny i transparentny. Ponadto zdecydowanie ułatwia pracę 

komisji sędziowskiej. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

do decyzji Zarządu: pozostawić losowanie przedziałami albo czysty ranking z możliwością gry 

zawodników z tego samego klubu 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

8.6.11  Sobota - niedziela: turnieje pucharowe (gry do 4 wygranych setów) rozgrywane 

systemem pucharowym z udziałem 32 zawodniczek i 32 zawodników: 

8.6.11.1 - 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników, którzy zajęli 1 miejsca w 

grupach turniejów grupowych; 

8.6.11.2 - 16 zawodniczek i zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach turniejów grupowych 

dolosowanych do 16 rozstawionych zawodniczek i 16 rozstawionych zawodników zgodnie 

z zastrzeżeniem, że zawodniczki i zawodnicy rywalizujący w tej samej grupie turniejów 

grupowych muszą znaleźć się w różnych połówkach tabel turniejów pucharowych. 

 

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

Podobne rozwiązanie proponujemy wprowadzić (dot. Turniejów Grand Prix) w przypadku 

dotychczasowego dolosowywania zawodników, którzy zajęli 2. miejsca w grupach do 16 zawodników, 

którzy wygrali swoje grupy. Również w tym przypadku zawodnik z 2. miejsca w grupie powinien być 

odgórnie przypisany do zawodnika z pierwszej 16-tki wg klucza: 1. zawodnik z grupy A (a więc 

najsilniejszej) z 2. zawodnikiem grupy P (najsłabszej), 1. zawodnik z grupy B z 2. zawodnikiem z grupy 

O , itd. 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

18.2.1.14 - niezgodne z rankingiem ligowym ustawienie zawodniczki lub zawodnika w grze 

podwójnej w meczu 1 ligowym - weryfikacja wyniku meczu jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz 

kara finansowa 1000 zł (1. liga kobiet i mężczyzn) lub 250 zł (2. liga kobiet i mężczyzn), 

 

Łódzki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego:  

czy nie jest nazbyt restrykcyjny przepis o karaniu walkowerem w całym meczu za złe ustawienie 

zawodnika/-czki w grze podwójnej , a nie tylko weryfikacją obydwu gier podwójnych ? 

Rekomendacja Wydziału Rozgrywek PZTS: 

poprawkę odrzucić 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 


