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1. ZASADY OGÓLNE 
 
1.1. Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego (zwany dalej PWZTS) organizuje i sprawuje 

nadzór nad rozgrywkami szczebla wojewódzkiego, które obejmują: 
1.1.1.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Seniorów; 
1.1.2.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Weteranów;  
1.1.3.  Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego; 
1.1.4.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów; 
1.1.5.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów Młodszych (Kadetów); 
1.1.6.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodzików; 
1.1.7.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Żaków; 
1.1.8.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Skrzatów; 
1.1.9.   3 Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK) w kategorii senior/ka, które są eliminacjami do 

turniejów Grand Prix Seniorów/ek oraz eliminacjami do Młodzieżowych Mistrzostw Polski; 
1.1.10.   3 Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK) w kategorii junior/ka, które są eliminacjami do 

turniejów Grand Prix juniorów/ek; 
1.1.11.   3 Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK) w kategorii junior/ka młodszy/sza (kadeci), 

które są eliminacjami do turniejów Grand Prix Juniorów i Juniorek Młodszych; 
1.1.12.   3 Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK) w kategorii młodzik/czka, które są eliminacjami 

do turniejów Grand Prix Młodzików i Młodziczek; 
1.1.13.   3 Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK) w kategorii żak/żaczka, które są eliminacjami 

do turniejów Grand Prix Żaczek i Żaków; 
1.1.14.   4 Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne (WTK) w kategorii skrzat/skrzatka. 
1.1.15.   Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów; 
1.1.16.   Eliminacje wojewódzkie do Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski; 
1.1.17.   Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów; 
1.1.18.   Eliminacje wojewódzkie do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży; 
1.1.19.   Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików; 
1.1.20.   Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Żaków; 
1.1.21.   Eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski kobiet i mężczyzn; 
1.1.22.   Rozgrywki drużynowe III ligi kobiet; 
1.1.23.   Rozgrywki drużynowe III ligi mężczyzn; 
1.1.24.   Rozgrywki drużynowe IV ligi mężczyzn; 
1.1.25.   Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów; 
1.1.26.   Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów Młodszych (Kadetów); 
1.1.27.   Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodzików; 
1.1.28.   Inne zawody, w tym objęte patronatem PZTS (turnieje eliminacyjne Pucharu PS i PZTS, 

Pucharu PZTS dla UKS-ów, Mini Olympic Games, itp.). 
 

2. KATEGORIE WIEKOWE  
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH 

 

2.1. W ramach współzawodnictwa sportowego rozgrywki indywidualne i drużynowe są prowadzone 
w podziale na płed w następujących kategoriach wiekowych: 

2.1.1. Skrzat w wieku do 9 lat, urodzeni w 2008 roku i młodsi;  
2.1.2. Żak w wieku 10-11 lat, urodzeni w latach 2006-2007; 
2.1.3. Młodzik w wieku 12-13 lat, urodzeni w latach 2004-2005;  
2.1.4. Kadet (junior młodszy) w wieku 14-15 lat, urodzeni w latach 2002 - 2003; 
2.1.5. Junior w wieku 16-18 lat, urodzeni w latach 1999-2001; 
2.1.6. Młodzieżowiec w wieku 19-21, lat urodzeni w latach 1996-1998; 
2.1.7. Senior w wieku powyżej 19 lat, urodzeni w 1998 roku i starsi; 
2.1.8. Weteran w wieku 40-49 lat, urodzeni w latach 1968-1977; 
2.1.9. Weteran w wieku 50-59 lat, urodzeni w latach 1958-1967; 
2.1.10. Weteran w wieku 60-64 lat, urodzeni w latach 1953-1957; 
2.1.11. Weteran w wieku 65-69 lat, urodzeni w latach 1948-1952; 
2.1.12. Weteran w wieku 70-74 lat, urodzeni w latach 1943-1947; 
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2.1.13. Weteran w wieku 75-79 lat, urodzeni w latach 1938-1942; 
2.1.14. Weteran w wieku powyżej 80 lat, urodzeni w latach 1937 i starsi. 
2.2. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Seniorów mogą uczestniczyd 

zawodniczki i zawodnicy Ze wszystkich kategorii wiekowych. 
2.3. W Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego i eliminacjach do 

Indywidualnych Młodzieżowych Mistrzostw Polski mogą uczestniczyd tylko zawodniczki i 
zawodnicy z kategorii wiekowej młodzieżowiec. 

2.4. W Drużynowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego: Juniorów, Juniorów Młodszych 
(Kadetów), a także w eliminacjach wojewódzkich do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów, 
eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (kadetów)/OOM/ mogą 
uczestniczyd zawodniczki i zawodnicy tylko w swojej kategorii wiekowej, wynikającej z roku 
urodzenia zawodnika. 

2.5. W Drużynowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Młodzików i w eliminacjach do 
Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików mogą uczestniczyd zawodniczki i zawodnicy z 
kategorii wiekowej młodzik, żak i skrzat. 

2.6. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Juniorów mogą uczestniczyd 
zawodniczki i zawodnicy z kategorii junior, kadet, młodzik. 

2.7. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Kadetów (Juniorów młodszych) 
mogą uczestniczyd zawodniczki i zawodnicy z kategorii kadet, młodzik, żak i skrzat.  

2.8. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Żaków mogą uczestniczyd 
zawodniczki i zawodnicy z kategorii żak i skrzat. 

2.9. Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyd w zawodach organizowanych przez PWZTS 
muszą spełniad wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Rozgrywek oraz 
szczegółowe warunki określone w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

2.10. Zawodniczki i zawodnicy uprawnieni do startu w Mistrzostwach Polski lub turniejach Grand Prix 
Polski, na podstawie miejsc w Ogólnopolskich Rankingach, nie mogą brad udziału w eliminacjach 
wojewódzkich do tych zawodów. 

2.11. W Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w grach podwójnych i mieszanych mogą 
występowad wyłącznie zawodniczki i zawodnicy znajdujący się na listach startowych tych 
turniejów w grach pojedynczych. 

2.12. W uzasadnionych przypadkach Polski Związek Tenisa Stołowego, na wniosek klubu sportowego 
zaopiniowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub w przypadku jego 
braku lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, może 
wydad decyzję o przeniesieniu zawodniczki lub zawodnika do wyższej kategorii wiekowej bez 
prawa powrotu do swojej kategorii wiekowej w sezonie 2015/2016. 

2.13. Przeniesienie zawodniczki lub zawodnika do wyższej kategorii wiekowej może dotyczyd 
wyłącznie reprezentantki lub reprezentanta Polski powołanych na zawody międzynarodowe w 
wyższej kategorii wiekowej. Decyzję o przeniesieniu zawodniczki lub zawodnika do wyższej 
kategorii wiekowej Polski Związek Tenisa Stołowego przekazuje na piśmie do Komisji Sportu 
Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, dołączając ją do oficjalnych wyników zawodów. W 
przypadku młodzika decyzję podejmuje Polski Związek Tenisa Stołowego po zasięgnięciu opinii 
Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. 

2.14. W uzasadnionych względami szkoleniowymi przypadkach Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa 
Stołowego, na wniosek klubu sportowego, może wydad decyzję o wyrażeniu zgody na udział 
zawodniczki w rozgrywkach drużynowych mężczyzn. 

2.15. W uzasadnionych względami szkoleniowymi przypadkach, Wojewódzki Związek Tenisa 
Stołowego, na wniosek Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży zaopiniowany pozytywnie 
przez Polski Związek Tenisa Stołowego, wydaje decyzję o uzupełnieniu składu drużyn w 
odpowiedniej pod względem poziomu sportowego klasie rozgrywkowej (w 3 lidze lub niższych 
klasach rozgrywkowych) o drużynę składającą się z zawodniczek i zawodników Ośrodka 
Szkolenia Sportowego Młodzieży. 
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3. SYSTEM LICENCYJNY 
 

3.1. Warunkiem uczestnictwa klubu sportowego, stowarzyszenia lub innej osoby prawnej, a także 
zawodnika, trenera, instruktora oraz sędziego we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez Polski Związek Tenisa Stołowego i Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego jest 
spełnienie wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt 1.2 Regulaminu Rozgrywek 
PZTS, a w szczególności posiadanie licencji okresowej na sezon 2016/2017 nadanej przez Polski 
Związek Tenisa Stołowego (w przypadku zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych, dla 
których sezon trwa od 1 stycznia do 31 grudnia - licencji okresowej na rok 2016, a od 1 stycznia 
2017 roku - na rok 2017). 
 

3.2. Zasady nadawania licencji okresowej  
3.2.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje licencje okresowe na podstawie wniosku o nadanie 

licencji okresowych przesłanego przez wnioskodawcę za pomocą poczty elektronicznej do 
Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl 
oraz do wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego. 

3.2.2. Decyzję o nadaniu licencji okresowej, o odmowie nadania licencji okresowej lub o wezwaniu 
wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku podejmuje Polski Związek Tenisa Stołowego, 
przesyłając ją do wiadomości wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni 
od daty wpłynięcia wniosku.  

3.2.3. W przypadku nadania licencji okresowych Polski Związek Tenisa Stołowego wystawia fakturę, 
której wersja elektroniczna jest przesyłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-
mailowy wnioskodawcy. Na życzenie wnioskodawcy oryginał faktury jest przesyłany za pomocą 
poczty tradycyjnej na adres wskazany przez wnioskodawcę.  

3.2.4. Wpłat należy dokonywad w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto: 

Polski Związek Tenisa Stołowego 

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa 

nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140 
3.2.5. Na prośbę wnioskodawcy Polski Związek Tenisa Stołowego wraz z decyzją o nadaniu licencji 

okresowej wydaje: 
3.2.5.1.   w przypadku nadania licencji okresowej klubowej - certyfikat nadania licencji okresowej 

klubowej, 
3.2.5.2.   w przypadku nadania licencji okresowej zawodnika, trenera lub sędziego - kartę plastikową 

będącą potwierdzeniem nadania licencji okresowej zawodnika, trenera lub sędziego. 

3.2.6.  Polski Związek Tenisa Stołowego na stronie internetowej www.pzts.pl publikuje na bieżąco 
aktualne zestawienia nadanych licencji okresowych. 

3.2.7.  Polski Związek Tenisa Stołowego przekazuje na konto wojewódzkich związków tenisa 
stołowego następujące kwoty z tytułu opłat wniesionych za nadanie licencji okresowych: 

3.2.7.1.    50% kwoty środków finansowych pozyskanych z tytułu nadanych licencji okresowych 
klubowych,  

3.2.7.2.   60% kwoty środków finansowych pozyskanych z tytułu nadanych licencji okresowych 
zawodnika (ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn, 1. ligi kobiet i mężczyzn, seniorek i 
seniorów, zawodników ur. w 1999 i młodszych oraz niestowarzyszonych) pomniejszonych o 
koszt obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w tenisie 
stołowym w wysokości 5 zł za każdą nadaną licencję okresową.  

3.2.8.  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. 

3.2.9. Z chwilą nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej zawodnika na sezon 
2016/2017, zawodniczka lub zawodnik są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych 
wypadków w tenisie stołowym. 

3.2.10. Złożenie wniosku o anulowanie nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji 
okresowej na sezon 2016/2017 jest możliwe w dowolnym terminie, jednakże nie zwalnia 

http://www.pzts.pl/
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wnioskodawcy od zapłaty faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Tenisa Stołowego w 
pełnej wysokości. 
 

3.3. Licencja okresowa klubowa 
3.3.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje klubowi sportowemu, stowarzyszeniu lub innej osobie 

prawnej będącym członkami właściwego (ze względu na adres siedziby) wojewódzkiemu 
związkowi tenisa stołowego licencję okresową klubową (dotyczy również klubów 
prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych) po spełnieniu następujących warunków: 

3.3.1.1.   - przesłanie przez klub sportowy za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o nadanie 
licencji okresowej klubowej (opłata 150 zł) w następujących terminach: 

3.3.1.1.1. - do 15 lipca 2016 roku - kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach drużynowych 
ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn,  

3.3.1.1.2. - do 31 lipca 2016 roku - kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach drużynowych 1 ligi 
kobiet i mężczyzn,  

3.3.1.1.3. - do 10 września 2016 roku - kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach drużynowych 2. 
ligi kobiet i mężczyzn oraz w niższych klasach rozgrywkowych, 

3.3.1.1.4. - w dowolnym terminie - kluby sportowe nie uczestniczące w rozgrywkach drużynowych 
oraz kluby sportowe ubiegające się o nadanie licencji okresowej klubowej po raz pierwszy, 
które do wniosku o nadanie licencji powinny dołączyd odpis statutu lub umowy spółki oraz 
wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo ewidencji właściwych dla 
formy organizacyjnej klubu sportowego, 

3.3.1.2. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych klubu sportowego w stosunku do 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.3.1.3. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych klubu sportowego w stosunku do 
wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

3.3.1.4. W przypadku klubów, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach drużynowych Superligi 
mężczyzn muszą zostad spełnione do dnia 15 lipca 2016 roku następujące warunki 
dodatkowe: 

3.3.1.4.1. - posiadanie przez klub sportowy certyfikatu dopuszczającego halę do rozgrywek Superligi 
mężczyzn wydanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego na podstawie weryfikacji 
obiektu przez komisję złożoną z przedstawicieli: Wydziału Rozgrywek PZTS, Kolegium 
Sędziów PZTS i Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o.,   

3.3.1.4.2. - przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o braku przeterminowanych zobowiązao 
finansowych klubu sportowego w stosunku do Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU), 

3.3.1.4.3. - przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o braku przeterminowanych zobowiązao 
finansowych klubu sportowego w stosunku do Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o., 

3.3.1.4.4. - przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o posiadaniu dokumentów finansowych 
potwierdzających planowane przychody klubu sportowego (ze szczególnym 
uwzględnieniem umów sponsorskich, uchwał właściwych jednostek samorządu 
terytorialnego dotyczących finansowania klubu sportowego lub umów podpisanych w tym 
zakresie) na kwotę co najmniej 175.000 zł, 

3.3.1.4.5. - przedstawienie oświadczenia klubu sportowego o braku przeterminowanych zobowiązao 
finansowych klubu sportowego w stosunku do trenerów i zawodników drużyny Superligi 
mężczyzn posiadających licencję okresową danego klubu sportowego w ostatnich 3 
sezonach lub przedstawienie kopii ugody dotyczącej spłaty przeterminowanych zobowiązao 
finansowych, 

3.3.1.4.6. - w przypadku niemożności zawarcia ugody dotyczącej spłaty przeterminowanych 
zobowiązao finansowych klubu sportowego w stosunku do trenerów i zawodników drużyny 
Superligi mężczyzn, spłata powyższych zobowiązao finansowych musi nastąpid do dnia 31 
lipca 2017 roku (chyba, że trwa postępowanie na drodze sądowej z powództwa zawodnika) 
pod rygorem nieotrzymania licencji uprawniającej do gry w rozgrywkach drużynowych 
Superligi mężczyzn w sezonie 2017/2018. 

3.3.2. Uprawnienia wynikające z nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej 
klubowej mogą byd przekazane w trakcie sezonu na inny podmiot po uzyskaniu zgody 

mailto:pzts@pzts.pl


Regulamin Rozgrywek Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017  Strona 7 
 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego, a w przypadku drużyny Superligi mężczyzn dodatkowo po 
uzyskaniu zgody Polskiej Superligi Tenisa Stołowego Sp. z o.o. 
 

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 
prowadzid 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.    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 
wniosku o nadanie licencji okresowej trenera (opłata 40 zł) w następujących terminach: 

3.4.3.1.1.  - do 15 sierpnia 2016 roku - trenerzy lub instruktorzy klubów sportowych uczestniczących 
w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn, 

3.4.3.1.2.   - do 31 sierpnia 2016 roku - trenerzy lub instruktorzy klubów sportowych 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, 

3.4.3.2. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych trenera lub instruktora w stosunku do 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.4.3.3. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych trenera lub instruktora w stosunku do 
wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

 
3.5. Licencja okresowa zawodnika 
3.5.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi licencję okresową 

zawodnika określającą przynależnośd klubową po spełnieniu następujących warunków: 
3.5.1.1.    - przesłanie przez klub sportowy za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o nadanie 
licencji okresowej zawodnika w następujących terminach: 

3.5.1.1.1. - do 15 lipca 2016 roku - zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach drużynowych 
ekstraklasy kobiet - licencja E (opłata 60 zł), 

3.5.1.1.2. - do 15 lipca 2016 roku - zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach drużynowych Superligi 
mężczyzn - licencja SUP (opłata 100 zł), 

3.5.1.1.3. - do 31 lipca 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach 
drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn - licencja L (opłata 50 zł), 

3.5.1.1.4. - do 10 września 2016 roku – zawodniczki seniorki i zawodnicy seniorzy uczestniczący w 
rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn - licencja S (opłata 40 zł)  

3.5.1.1.5. - do 10 września 2016 roku – zawodniczki i zawodnicy urodzeni w 1999 i młodsi 
uczestniczący w rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn - licencja M (opłata 25 
zł), 

3.5.1.1.6. - do 10 września 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy zmieniający przynależnośd klubową, 
którzy w sezonach: 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/2016 posiadali licencję okresową 
zawodnika – licencja S lub M, 

3.5.1.1.7. – do 31 grudnia 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w organizowanych przez 
wojewódzkie związki tenisa stołowego rozgrywkach drużynowych 3 ligi i w niższych klasach 
rozgrywkowych, którzy: ubiegają się o nadanie licencji okresowej zawodnika po raz 
pierwszy, niezmieniający przynależności klubowej lub po raz ostatni posiadający nadaną 
licencję okresową zawodnika w sezonie 2012/2013 lub sezonach wcześniejszych – licencja S 
lub M, z zastrzeżeniem, że regulaminy rozgrywek wojewódzkich związków tenisa stołowego 
mogą określad termin wcześniejszy. 

3.5.1.1.8. - w dowolnym terminie - zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie 
uczestniczący w zagranicznych rozgrywkach ligowych, uczestniczący w rozgrywkach 
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indywidualnych w Polsce w barwach swojego dotychczasowego klubu sportowego w Polsce 
– licencja S lub M, 

3.5.1.1.9. - w dowolnym terminie - zawodniczki i zawodnicy nieuczestniczący w rozgrywkach 
drużynowych, którzy: ubiegają się o nadanie licencji okresowej zawodnika po raz pierwszy, 
niezmieniający przynależności klubowej lub po raz ostatni posiadający nadaną licencję 
okresową zawodnika w sezonie 2012/2013 lub sezonach poprzednich – licencja S lub M, 

3.5.1.2. - posiadanie przez klub sportowy, w którym występuje dana zawodniczka lub zawodnik licencji 
okresowej klubowej na sezon 2016/2017 nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego, 

3.5.1.3. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika w stosunku do 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.5.1.4. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika w stosunku do 
właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego. 

3.5.2. Licencja okresowa zawodnika nadana przez Polski Związek Tenisa Stołowego od 1 stycznia 
2017 roku uprawnia do udziału we współzawodnictwie sportowym w sezonie 2016/2017 
wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych, z wyjątkiem: 

3.5.2.1.    organizowanych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego młodzieżowych rozgrywek 
ligowych, 

3.5.2.2.    eliminacji wojewódzkich do Drużynowych Mistrzostw Polski oraz Drużynowych Mistrzostw 
Polski w kategoriach wiekowych: młodzik, kadet i junior, 

3.5.2.3.    Drużynowego Turnieju Uczniowskiego. 
 

3.6. Licencja okresowa zawodnika niestowarzyszonego 
3.6.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi nieposiadającemu 

przynależności klubowej, licencję okresową zawodnika niestowarzyszonego uprawniającą do 
uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wyłącznie w rozgrywkach indywidualnych 
organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i wojewódzkie związki tenisa 
stołowego po spełnieniu następujących warunków: 

3.6.1.1.    przesłanie w dowolnym terminie przez zawodniczkę lub zawodnika niestowarzyszonego za 
pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o nadanie licencji okresowej zawodnika 
niestowarzyszonego – licencja NIESTO (opłata 100 zł), 

3.6.1.2.    - przesłanie wraz z wnioskiem oświadczenia zawodniczki lub zawodnika niestowarzyszonego 
o miejscu stałego zamieszkania w Polsce w celu przyporządkowania licencji okresowej 
zawodnika niestowarzyszonego do właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego, w 
obszarze, którego działania jest stałe miejsce zamieszkania zawodniczki lub zawodnika, 

3.6.1.3.    - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika 
niestowarzyszonego w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.6.1.4. - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika 
niestowarzyszonego w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

3.6.2. Nadanie zawodniczce lub zawodnikowi (do kategorii wiekowej młodzieżowca włącznie) licencji 
okresowej zawodnika niestowarzyszonego w sezonie 2016/2017 nie zwalnia (w przypadku 
zmiany po raz pierwszy przynależności klubowej w przyszłych sezonach) z należnego 
ekwiwalentu za wyszkolenie dla macierzystego klubu zawodniczki lub zawodnika, zgodnie z 
Tabelą opłat transferowych. 
 

3.7. Licencja okresowa zawodnika weterana 
3.7.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi (urodzonemu w roku 

1977 i starszemu) licencję okresową zawodnika weterana uprawniającą do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym wyłącznie w zawodach weteranów organizowanych przez 
Polski Związek Tenisa Stołowego po spełnieniu następujących warunków: 

3.7.1.1.    - przesłanie w dowolnym terminie przez klub sportowy, zawodniczkę lub zawodnika 
weterana za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl wniosku o nadanie licencji okresowej 
zawodnika weterana (opłata 50 zł), 

3.7.1.2.    - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika weterana w 
stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 
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3.7.1.3.    - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika weterana w 
stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

 
3.8. Licencja okresowa zawodnika niepełnosprawnego 
3.8.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub zawodnikowi licencję okresową 

zawodnika niepełnosprawnego na rok 2016, a od 1 stycznia 2017 roku na rok 2017 
uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym wyłącznie w zawodach osób 
niepełnosprawnych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego po spełnieniu 
następujących warunków: 

3.8.1.1.    - przesłanie w dowolnym terminie przez klub sportowy, zawodniczkę lub zawodnika 
niepełnosprawnego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego 

Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl  wniosku o nadanie licencji 
okresowej zawodnika niepełnosprawnego wraz z dokumentem potwierdzającym 
przynależnośd do jednej z 11 klas niepełnosprawności (opłata 40 zł), 

3.8.1.2.    - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika 
niepełnosprawnego w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.8.1.3.    - brak przeterminowanych zobowiązao finansowych zawodniczki lub zawodnika 
niepełnosprawnego w stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

 
3.9. Licencja okresowa sędziego  
3.9.1. Sędzią w tenisie stołowym może byd osoba, która ukooczyła kurs sędziowski z wynikiem 

pozytywnym oraz posiada uprawnienia nadane przez Polski Związek Tenisa Stołowego. 
3.9.2. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje sędziemu klasy międzynarodowej, paostwowej, 

związkowej i okręgowej licencję okresową sędziego uprawniającą m.in. do prowadzenia 
zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, 
zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Wschodzący Białystok Superligi 
mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn po spełnieniu następujących warunków: 

3.9.2.1.    - zdanie egzaminu sędziowskiego do prowadzenia wyżej wymienionych rozgrywek, 
3.9.2.2.    - przesłanie do Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pomocą poczty elektronicznej w 

terminie do 31 sierpnia 2016 roku wniosku o nadanie licencji okresowej sędziego (opłata 50 
zł), 

3.9.2.3.    – wpłat należy dokonywad w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na wydzielone 
konto Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego: 

Polski Związek Tenisa Stołowego 

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa 

nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 3008 2576 

3.9.3. Wojewódzki związek tenisa stołowego nadaje sędziom, którzy nie spełnią warunków 
określonych w pkt.  3.9.2, licencję okresową sędziego uprawniającą do prowadzenia zawodów 
organizowanych przez wojewódzkie związki tenisa stołowego, a także meczów 2. ligi kobiet i 
mężczyzn oraz meczów w niższych klasach rozgrywkowych po spełnieniu następującego 
warunku: 

3.9.3.1.    - zdanie egzaminu sędziowskiego, 
3.9.3.2.    - przesłanie przez sędziego do właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego za 

pomocą poczty elektronicznej w dowolnym terminie wniosku o nadanie licencji okresowej 
sędziego (opłata w wysokości ustalonej przez wojewódzki związek tenisa stołowego). 

 
3.10. Odebranie nadanej licencji okresowej klubowej 
3.10.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu klubowi sportowemu, 

stowarzyszeniu lub innej osobie prawnej licencji okresowej klubowej w przypadku: 
3.10.1.1.  - zrzeczenia się przez klub sportowy nadanej licencji okresowej klubowej, 
3.10.1.2.  - likwidacji klubu sportowego, ogłoszeniu upadłości przez klub sportowy lub likwidacji sekcji 

tenisa stołowego klubu sportowego. 
3.10.2. Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąd decyzję o odebraniu klubowi sportowemu 

licencji okresowej klubowej w przypadku: 
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3.10.2.1. - nieprzestrzegania przez klub sportowy przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1 Regulaminu 
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017, 

3.10.2.2. - posiadania przez klub sportowy przeterminowanych zobowiązao finansowych w stosunku 
do Polskiego Związku Tenisa Stołowego lub w stosunku do PWZTS. 

 
3.11. Odebranie nadanej licencji okresowej trenera 
3.11.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu trenerowi lub instruktorowi 

nadanej licencji okresowej trenera w przypadku zrzeczenia się przez trenera lub instruktora 
nadanej licencji okresowej trenera. 

3.11.2. Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąd decyzję o odebraniu trenerowi lub instruktorowi 
nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku: 

3.11.2.1. - nieprzestrzegania przez trenera lub instruktora przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1 
niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017, 

3.11.2.2. - posiadania przez trenera lub instruktora przeterminowanych zobowiązao finansowych w 
stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.11.2.3. - posiadania przez trenera lub instruktora przeterminowanych zobowiązao finansowych w 
stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego. 

 
3.12. Odebranie nadanej licencji okresowej zawodnika 
3.12.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu zawodniczce lub zawodnikowi 

nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku: 
3.12.1.1. - zrzeczenia się przez zawodniczkę lub zawodnika nadanej licencji okresowej zawodnika, 
3.12.1.2. - likwidacji klubu sportowego lub ogłoszeniu upadłości przez klub sportowy zawodniczki lub 

zawodnika, 
3.12.1.3. - wniosku klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika o odebraniu zawodniczce lub 

zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika, 
3.12.1.4. - pozytywnej decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w sprawie 

wniosku dotychczasowego klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika o odebraniu 
zawodniczce lub zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika w nowym klubie w 
związku z zastrzeżeniami dotyczącymi oświadczenia złożonego przez zawodniczkę lub 
zawodnika w trakcie procedury zmiany przynależności klubowej. 

3.12.2. Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąd decyzję o odebraniu zawodniczce lub 
zawodnikowi nadanej licencji okresowej zawodnika w przypadku: 

3.12.2.1. nieprzestrzegania przez zawodniczkę lub zawodnika przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1 
niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017, 

3.12.2.2. posiadania przez zawodniczkę lub zawodnika przeterminowanych zobowiązao finansowych w 
stosunku do Polskiego Związku Tenisa, 

3.12.2.3. posiadania przez zawodniczkę lub zawodnika przeterminowanych zobowiązao finansowych w 
stosunku do wojewódzkich związków tenisa stołowego. 
 

3.13. Odebranie nadanej licencji okresowej sędziego 
3.13.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o odebraniu nadanej licencji okresowej 

sędziego w przypadku zrzeczenia się przez sędziego nadanej licencji okresowej sędziego. 
3.13.2. Polski Związek Tenisa Stołowego może podjąd na wniosek Kolegium Sędziów PZTS decyzję o 

odebraniu nadanej licencji okresowej sędziego w przypadku nieprzestrzegania przez sędziego 
przepisów, o których mowa w pkt 1.2.1 niniejszego Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017. 

 
3.14. Zmiana nadanej licencji okresowej zawodnika 
3.14.1. Polski Związek Tenisa Stołowego w terminie do 10 września 2016 roku może podjąd decyzję o 

zmianie nadanej zawodniczce lub zawodnikowi licencji okresowej zawodnika po spełnieniu 
następujących warunków: 

3.14.1.1. złożenia przez zawodniczkę lub zawodnika wniosku o zmianę nadanej licencji okresowej 
zawodnika, zaopiniowanego pozytywnie przez dotychczasowy klub sportowy, 
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3.14.1.2. spełnienia przez zawodniczkę lub zawodnika wszystkich warunków wynikających z procedury 
zmiany przynależności klubowej, o których mowa w niniejszym Regulaminie Rozgrywek 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017, 

3.14.1.3. pozytywnej decyzji Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego w sprawie 
wniosku nowego klubu sportowego o zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub 
zawodnika. 

 
3.15. Ponowne nadanie licencji okresowej 
3.15.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję o ponownym nadaniu licencji okresowej 

klubowi sportowemu, stowarzyszeniu lub innej osobie prawnej, a także zawodnikowi, 
trenerowi, instruktorowi lub sędziemu, któremu została odebrana licencja okresowa, w 
terminie 14 dni od daty ustania przesłanek będących powodem odebrania licencji okresowej. 

 
4. STATUS ZAWODNIKA ZAGRANICZNEGO 

4.1. Zawodniczką lub zawodnikiem zagranicznym jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego 
lub Karty Polaka. 

4.2. Zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo paostwa będącego członkiem Unii 
Europejskiej traktowany w zakresie podejmowania zatrudnienia jak zawodniczka lub zawodnik 
posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka.  

4.3. Zawodniczka lub zawodnik posiadający obywatelstwo paostwa niebędącego członkiem Unii 
Europejskiej musi spełniad warunki określone dla obcokrajowców podejmujących pracę na 
terenie Polski.  

4.4. Zawodniczka lub zawodnik zagraniczny może uczestniczyd we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego lub wojewódzkie związki tenisa 
stołowego wyłącznie w rozgrywkach drużynowych. 

4.5. Zawodniczka lub zawodnik zagraniczny urodzony w roku 1975 i starszy może uczestniczyd w 
turniejach Grand Prix Polski Weteranów. 

4.6. Zawodniczka lub zawodnik zagraniczny uczestniczący w zagranicznych rozgrywkach ligowych 
może uczestniczyd w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa 
Stołowego lub wojewódzkie związki tenisa stołowego pod warunkiem, że ostatni mecz w 
zagranicznych rozgrywkach ligowych rozegrał przed terminem 1. kolejki klasy rozgrywkowej, w 
której ma występowad w Polsce. 

 
5. ZASADY ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

 
5.1. Kontrakt jest dokumentem wiążącym zawodniczkę lub zawodnika z klubem sportowym, 

stowarzyszeniem lub inną osobą prawną, zawierającym postanowienia dotyczące wzajemnych 
praw i obowiązków oraz warunki ich realizacji. 

5.2. Zawodniczką lub zawodnikiem wolnym jest osoba niezwiązana kontraktem z żadnym klubem 
sportowym, stowarzyszeniem lub inną osobą prawną oraz nieposiadająca licencji okresowej 
zawodnika na sezon 2016/2017. 

5.3. Zawodniczka lub zawodnik związany aktualnym kontraktem z klubem sportowym, 
stowarzyszeniem lub inną osobą prawną może wystąpid o zmianę przynależności klubowej 
jedynie za zgodą dotychczasowego klubu. 

5.4. Zawodniczka lub zawodnik w trakcie sezonu może reprezentowad we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego tylko jeden klub sportowy, 
stowarzyszenie lub inną osobę prawną z wyjątkiem zawodniczek i zawodników posiadających 
licencję zawodnika niepełnosprawnego oraz sytuacji opisanej w pkt 5.5 Regulaminu Rozgrywek 
na sezon 2016/2017 oraz z wyjątkiem zawodników uczestniczących w rozgrywkach drużynowych 
Superligi mężczyzn, którzy mogą również uczestniczyd w zagranicznych rozgrywkach ligowych 
paostw niebędących członkami Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (ETTU). 

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. 
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5.6. Ekwiwalent za wyszkolenie 
5.6.1. Za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika (do kategorii wiekowej młodzieżowca włącznie) 

zmieniającego po raz pierwszy przynależnośd klubową przysługuje macierzystemu klubowi 
ekwiwalent za wyszkolenie, którego wysokośd, zależną od miejsca zawodniczki lub zawodnika 
w odpowiednim rankingu, określa Tabela opłat transferowych: 

 

Tabela opłat transferowych 

Miejsce 
w 

rankingu 
ITTF* ETTU* EKSTRA 1 LIGA SENIOR JUNIOR KADET 

 
MŁODZIK 

1 - 4 4500 3400 22500 16500 22500 12000 9000 6000 

5 - 8 3900 3000 21000 13500 21000 10500 7500 4500 

9 - 16 3400 2600 16500 10500 16500 9000 6000 3750 

17 - 24 3000 2300 13500 7500 13500 7500 3250 2250 

25 - 32 2600 2000 10500 5250 10500 5250 2250 1500 

33 - 40 2300 1700 7500 3750 7500 3750 1500 750 

41 - 60 2000 1400 5250 3000 5250 1500 750 300 

61 - 80 1700 1100 3750 1500 3750 750 300 150 

81 - 100 1400 900   1500 300 150  

101 - 
120 

1100 700   900 150   

121 - 
140 

900 500       

141 - 
180 

700 350       

181 - 
250 

500 250       

251 - 
500 

250        

* opłata transferowa za zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika zagranicznego 
nieposiadającego obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka 

 

5.6.2. Nazwy kolumn w Tabeli Opłat Transferowych dotyczą rankingów: 
5.6.2.1. ITTF – aktualny światowy ranking ITTF (World ITTF Women and Men Ranking) w dniu 

przesłania do Wydziału Rozgrywek PZTS wniosku o zmianę przynależności klubowej, 
5.6.2.2. ETTU - aktualny europejski ranking ETTU (Senior Women and Senior Men) w dniu przesłania do 

Wydziału Rozgrywek PZTS wniosku o zmianę przynależności klubowej, 
5.6.2.3. EKSTRA – koocowy ranking ligowy Ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn w sezonie 

2015/2016, 
5.6.2.4. 1 LIGA - koocowy łączny ranking ligowy 1. ligi kobiet i 1. ligi mężczyzn w sezonie 2015/2016, 

opracowany na podstawie wyników zawodniczek i zawodników w dwóch grupach 
terytorialnych, 

5.6.2.5. SENIOR – koocowy Ogólnopolski Ranking Seniorek i Seniorów w sezonie 20152016, 
5.6.2.6. JUNIOR – koocowy Ogólnopolski Ranking Juniorek i Juniorów w sezonie 2015/2016, 
5.6.2.7. KADET – koocowy Ogólnopolski Ranking Kadetek i Kadetów w sezonie 2015/2016, 
5.6.2.8. MŁODZIK – koocowy Ogólnopolski Ranking Młodziczek i Młodzików w sezonie 2015/2016. 
5.6.2.9. Przy określaniu na podstawie Tabeli opłat transferowych wysokości ekwiwalentu za 

wyszkolenie, należy wybrad jego najwyższą wartośd z kwot wynikających z miejsc zajmowanych 
przez zawodniczkę lub zawodnika w różnych rankingach. 

5.6.2.10. Wysokośd ekwiwalentu za wyszkolenie jest również zależna od długości okresu szkolenia 
zawodniczki lub zawodnika w macierzystym klubie sportowym: 

5.6.2.10.1. - szkolenie trwające powyżej 5 lat - 100% wysokości ekwiwalentu, 
5.6.2.10.2. - szkolenie trwające 3-4 lata - 80% wysokości ekwiwalentu, 
5.6.2.10.3. - szkolenie trwające 2-3 lata - 60% wysokości ekwiwalentu, 
5.6.2.10.4. - szkolenie trwające 1-2 lata - 40% wysokości ekwiwalentu, 
5.6.2.10.5. - szkolenie trwające poniżej 1 roku  - 20% wysokości ekwiwalentu 
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5.6.2.11. 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.  

5.6.2.12. W przypadku zawodniczek lub zawodników będących uczestnikami Mistrzostw Europy 
Juniorów i Kadetów ekwiwalent za wyszkolenie jest ustalany po Mistrzostwach Europy 
Juniorów i Kadetów. 

 
5.7. Opłaty transferowe 
5.7.1. Opłata transferowa na rzecz Polskiego Związku Tenisa Stołowego wynosi 10% wysokości 

ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie 
lub Kartę Polaka według Tabeli opłat transferowych lub na podstawie pkt 5.6.4 i 5.6.5 
Regulaminu Rozgrywek na sezon 2016/2017. 

5.7.2. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika posiadającego 
obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka pomiędzy klubami sportowymi będących członkami 
różnych wojewódzkich związków tenisa stołowego, dodatkowa opłata transferowa na rzecz 
dotychczasowego wojewódzkiego związku tenisa stołowego wynosi 2% wysokości ekwiwalentu 
za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika według Tabeli opłat transferowych (opłata płatna 
na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego).  

5.7.3. W przypadku zawodniczki lub zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie lub Kartę 
Polaka, którego ostatnio nadaną licencją okresową (w ciągu ostatnich 3 sezonów) była licencja 
zawodnika niestowarzyszonego, opłata transferowa na rzecz Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego wynosi 10% wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika 
według Tabeli opłat transferowych. 

5.7.4. W przypadku zawodniczki lub zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie lub Kartę 
Polaka, którego ostatnio nadaną licencją okresową (w ciągu ostatnich 3 sezonów) była licencja 
zawodnika niestowarzyszonego, dodatkowa opłata transferowa na dotychczasowego 
wojewódzkiego związku tenisa stołowego wynosi 2% wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie 
zawodniczki lub zawodnika według Tabeli opłat transferowych. 

5.7.5. W przypadku zawodniczki lub zawodnika zagranicznego zamierzających uczestniczyd w 
rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn lub 1. ligi kobiet i mężczyzn, 
minimalna opłata transferowa wynosi 1700 zł. 

5.7.6. W przypadku zawodniczki lub zawodnika zagranicznego zamierzających uczestniczyd w 
rozgrywkach 2. ligi kobiet i mężczyzn lub w niższych klasach rozgrywkowych, opłata 
transferowa wynosi 500 zł. 

5.7.7. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika zagranicznego 
pomiędzy klubami sportowymi będących członkami różnych wojewódzkich związków tenisa 
stołowego, opłata transferowa na rzecz dotychczasowego wojewódzkiego związku tenisa 
stołowego nie jest pobierana. 

5.7.8. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika posiadającego 
obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, a występującego ostatnio w lidze zagranicznej, 
wysokośd opłaty transferowej jest ustalana przez Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego w porozumieniu z Wydziałem Szkolenia PZTS.  

5.7.9. Polski Związek Tenisa Stołowego wystawia fakturę za opłaty transferowe, której wersja 
elektroniczna jest przesyłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy 
wnioskodawcy. Na życzenie wnioskodawcy oryginał faktury jest przesyłany za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres wskazany przez wnioskodawcę.  

5.7.10. Wpłat należy dokonywad w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na konto: 

Polski Związek Tenisa Stołowego 

ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa 

nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140 

 
5.8. Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika 
5.8.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję w sprawie zmiany przynależności klubowej 

zawodniczki lub zawodnika po przesłaniu przez klub sportowy, stowarzyszenie lub inną osobę 
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prawną do Polskiego Związku Tenisa Stołowego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału 
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz do 
wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego następujących dokumentów: 

5.8.1.1. wniosku o zmianę przynależności klubowej w następujących terminach: 
5.8.1.1.1. - do 15 lipca 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które uzyskały prawo 

uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn, 
5.8.1.1.2. - do 24 lipca 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które uzyskały prawo 

uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn w wyniku 
uzupełnienia wolnych miejsc, 

5.8.1.1.3. - do 31 lipca 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które uzyskały prawo 
uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych 1. ligi kobiet i mężczyzn, 

5.8.1.1.4. - do 7 sierpnia 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które uzyskały 
prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn oraz 
1. ligi kobiet i mężczyzn w wyniku uzupełnienia wolnych miejsc, 

5.8.1.1.5. - do 10 września 2016 roku - zawodniczki i zawodnicy klubów sportowych, które uzyskały 
prawo uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych 2. ligi kobiet i mężczyzn oraz w niższych 
klasach rozgrywkowych, 

5.8.1.2. - oświadczenia zawodniczki lub zawodnika, że:  
5.8.1.2.1. - rezygnuje z reprezentowania dotychczasowego klubu sportowego,  
5.8.1.2.2. - powiadomił dotychczasowy klub sportowy o zmianie przynależności klubowej,  
5.8.1.2.3. - nie posiada żadnych zobowiązao w stosunku do dotychczasowego klubu sportowego, 
5.8.1.2.4. - z dotychczasowym klubem sportowym rozliczył się z otrzymanego sprzętu sportowego, 
5.8.1.3.    - zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego na 

zmianę przynależności klubowej (w przypadku zawodniczki lub zawodnika niepełnoletniego). 
 

5.9. Procedura zmiany przynależności klubowej zawodnika niepełnosprawnego 
5.9.1. Polski Związek Tenisa Stołowego podejmuje decyzję w sprawie zmiany przynależności klubowej 

zawodniczki lub zawodnika niepełnosprawnego uczestniczącego w współzawodnictwie 
sportowym osób niepełnosprawnych organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego po 
przesłaniu przez klub sportowy, stowarzyszenie lub inną osobę prawną za pomocą poczty 
elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: 

pzts@pzts.pl następujących dokumentów: 
5.9.1.1. - w okresie od 22 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku - wniosku o zmianę 

przynależności klubowej w 2017 roku zawodniczki lub zawodnika niepełnosprawnego, 
5.9.1.2. - oświadczenia zawodniczki lub zawodnika, że:  
5.9.1.2.1. - rezygnuje z reprezentowania dotychczasowego klubu sportowego,  
5.9.1.2.2. - powiadomił dotychczasowy klub sportowy o zmianie przynależności klubowej,  
5.9.1.2.3. - nie posiada żadnych zobowiązao w stosunku do dotychczasowego klubu sportowego, 
5.9.1.2.4. - z dotychczasowym klubem sportowym rozliczył się z otrzymanego sprzętu sportowego, 
5.9.1.3. - zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego na zmianę 

przynależności klubowej (w przypadku zawodniczki lub zawodnika niepełnoletniego), 
5.9.1.4. - oświadczenia dotychczasowego klubu sportowego zawodniczki lub zawodnika 

niepełnosprawnego o wyrażeniu zgody na zmianę przynależności klubowej zawodniczki lub 
zawodnika niepełnosprawnego. 
 

5.10. Karencja 
5.10.1. Zawodniczka lub zawodnik zamierzający zmienid przynależnośd klubową, którzy nie spełniają 

postanowieo procedury zmiany przynależności klubowej opisanej w pkt 5.8 Regulaminu 
Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2016/2017 mogą byd skierowani na 
karencję trwającą jeden sezon rozgrywkowy.  

5.10.2. Na wniosek zawodniczki lub zawodnika kategorii wiekowej junior, kadet lub młodzik czas 
trwania karencji może zostad skrócony do połowy sezonu. 

5.10.3. Po zakooczeniu karencji wysokośd ekwiwalentu za wyszkolenie zawodniczki lub zawodnika 
zostaje zmniejszona o 50%. 

mailto:pzts@pzts.pl
mailto:pzts@pzts.pl
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6. BADANIA LEKARSKIE 
 

6.1.1. Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat oraz członkowie kadry narodowej uczestniczący w zajęciach 
szkolenia sportowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych objętych 
współzawodnictwem sportowym Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwem 
sportowym dzieci i młodzieży nadzorowanym przez Departament Sportu Wyczynowego 
Ministerstwa Sportu i Turystyki muszą bezwzględnie posiadad aktualne orzeczenie o zdolności 
do uprawiania tenisa stołowego poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika (przepis 
obowiązuje od 1 października 2013 roku) zgodnie z: 

6.1.2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 
zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukooczenia 21. roku życia oraz 
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 500);  

6.1.3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeo 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2011 Nr 111, poz. 653 z 
późn.. zm.); 

6.1.4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeo lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu 
wymaganych badao lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U. 2011 Nr 
88, poz. 502). 

6.1.5. Orzeczenie o zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydaje lekarz medycyny sportowej lub 
lekarz posiadający certyfikat ukooczenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie 
medycyny sportowej.  

6.1.6. Wykaz poradni medycyny sportowej posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia 
oraz uprawnionych lekarzy znajduje się na stronie www.ptms.org.pl 

6.1.7. Zawodniczki i zawodnicy powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków kadry narodowej) uczestniczący 
w rozgrywkach indywidualnych objętych współzawodnictwem sportowym Polskiego Związku 
Tenisa muszą przed rozpoczęciem zawodów złożyd pisemne oświadczenie o uczestniczeniu w 
zawodach na własną odpowiedzialnośd (przepis obowiązuje od 1 października 2013 roku). 

6.1.8. Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika powyżej 23 lat 
(z wyjątkiem członków kadry narodowej) jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę lub 
zawodnika oświadczenia o uczestniczeniu w meczu na własną odpowiedzialnośd. 

 
7. ROZGRYWKI INDYWIDUALNE 

 
7.1. Ogólne zasady organizacji zawodów w konkurencjach indywidualnych 
7.1.1. Organizatora zawodów organizowanych przez Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego 

wyznacza Zarząd PWZTS; 
7.1.2. Sędziego Głównego zawodów, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem zawodów, powołuje 

Przewodniczący Kolegium Sędziów PWZTS w porozumieniu z Kolegium Sędziów PWZTS i 
organizatorem zawodów; 

7.1.3. Komunikat organizacyjny zawodów jest przygotowywany przez organizatora i publikowany na 
stronie PWZTS na 10 dni przez rozpoczęciem zawodów.  

7.1.4. W sezonie 2016/2017 w rozgrywkach indywidualnych prowadzonych przez PWZTS w kategorii 
senior, młodzieżowiec, junior i kadet (junior młodszy) obowiązują piłeczki plastikowe. W 
pozostałych kategoriach wiekowych zawody będą rozgrywane piłkami celuloidowymi. 

 
7.2. Warunki uczestnictwa 
7.2.1. Zawodniczki i zawodnicy, aby uczestniczyd w zawodach organizowanych przez PWZTS muszą 

spełniad wszystkie warunki określone w Regulaminie Rozgrywek PWZTS oraz szczegółowe 
warunki określone w komunikacie organizacyjnym zawodów; 

7.2.2. Zawodniczki i zawodnicy uprawnieni do startu w Mistrzostwach Polski lub turniejach Grand Prix 
Polski na podstawie imiennych miejsc na podstawie Ogólnopolskich Rankingów, nie mogą brad 
udziału w Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych (WTK) i w turniejach będących 
eliminacjami do Indywidualnych Mistrzostw Polski. 
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7.2.3. W Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w grach podwójnych i mieszanych mogą 
występowad wyłącznie zawodniczki i zawodnicy znajdujący się na listach startowych turniejów 
głównych w grach pojedynczych. 

 
7.3. Zgłoszenia do zawodów 
7.3.1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przez Sędziego Głównego na miejscu zawodów, od 

klubów sportowych oraz zawodniczek lub zawodników niestowarzyszonych po sprawdzeniu 
posiadania licencji, ważności badania lekarskiego lub złożenia odpowiedniego oświadczenia o 
uczestniczeniu w zawodach na własną odpowiedzialnośd oraz opłaty wpisowego.  

7.3.2. Zapotrzebowanie na wyżywienie i zakwaterowanie jest realizowane przez organizatora 
zawodów zgodnie z procedurą opisaną w komunikacie organizacyjnym zawodów. 

 
7.4. Sposób losowania i rozstawienia zawodników 
7.4.1. Podstawą do losowania zawodniczek i zawodników w grze pojedynczej jest wyłącznie aktualny 

Ranking PWZTS lub Ogólnopolski Ranking PZTS w danej kategorii wiekowej z wyjątkiem 
Młodzieżowych Mistrzostw Województwa Pomorskiego (rozstawienie na podstawie 
Ogólnopolskiego Rankingu PZTS w kategorii senior). 

7.4.2. Zawodnicy nr 1 i 2 w rankingu wojewódzkim są rozstawieni na pozycje 1 i 2, zawodnicy z nr 3 i 4 
w rankingu wojewódzkim losowani są na pozycje 3-4, zawodnicy z nr 5-8, 9-12 i pozostali są 
losowani czwórkami. Zawodnicy z tego samego klubu nie powinni się spotkad w pierwszej grze 
turnieju, a w przypadku pozycji 1 – 8 powinni byd losowani jak najdalej od siebie, ale bez 
możliwości zmiany przedziału losowania. 

7.4.3. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punktów oraz 
identyczne wyniki sportowe osiągnięte w poprzednich zawodach zaliczanych do aktualnego 
wojewódzkiego i Ogólnopolskiego Rankingu PZTS, o kolejności na listach startowych decyduje 
losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów. 

7.4.4. Rozstawienie par w grze podwójnej i mieszanej następuje na podstawie sumy punktów 
zawodniczek lub zawodników pary na podstawie aktualnego Rankingu PWZTS lub 
Ogólnopolskiego Rankingu w danej kategorii wiekowej.  

7.4.5. W przypadku par w grze podwójnej i mieszanej posiadających jednakową liczbę punktów o 
kolejności na listach startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez 
zawodniczkę lub zawodnika (w grze mieszanej - zawodnika) porównywanych par, a w przypadku 
jej równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów. 

 
7.5. Ustalanie kolejności 
7.5.1. W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem grupowym zawodniczce lub zawodnikowi 

przyznawane są: za zwycięstwo - 2 punkty, za porażkę - 1 punkt oraz za oddanie meczu 
walkowerem – 0 punktów. 

7.5.2. W przypadku 2 zawodniczek lub zawodników, którzy zdobyli jednakową liczbę punktów o 
kolejności decyduje wynik bezpośredniej rywalizacji. 

7.5.3. W przypadku 3 i więcej zawodniczek lub zawodników, którzy zdobyli taką samą liczbę punktów, 
opracowuje się tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki rywalizacji pomiędzy zainteresowanymi 
zawodniczkami lub zawodnikami, w której o kolejności miejsc decydują kolejno: stosunek 
zwycięstw do porażek, stosunek setów zdobytych do straconych oraz stosunek piłek zdobytych 
do straconych. 

7.5.4. W przypadku równości powyższych kryteriów w stosunku do 3 i więcej zawodniczek lub 
zawodników o kolejności miejsc decyduje losowanie, które przeprowadza Sędzia Główny 
zawodów.  

7.5.5. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego rywalizujący w tej samej grupie 
turnieju grupowego, muszą rozegrad grę pomiędzy sobą w pierwszej kolejności.  

7.5.6. Zawodniczki i zawodnicy, którzy bez uzasadnionych przyczyn i bez zgody Sędziego Głównego 
zawodów, którzy zrezygnują z dalszego udziału w zawodach nie będą sklasyfikowani. 

7.5.7. W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie, 
które przeprowadza Sędzia Główny zawodów.  
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7.6. Wysokośd opłaty wpisowego 
7.6.1. Wysokośd opłaty wpisowego w zawodach indywidualnych określa tabela 7: 
Tabela 7: Wysokośd wpisowego do wojewódzkich zawodów indywidualnych i drużynowych 

Kategoria WTK i eliminacje do 
IMP 

Mistrzostwa 
Województwa 

Eliminacje 
wojewódzkie 
Drużynowego 
Pucharu Polski 

Drużynowe 
Mistrzostwa 

Województwa 

Seniorzy 25 PLN 30 PLN 30 PLN  

Młodzieżowcy 25 PLN 30 PLN   

Juniorzy 10 PLN 15 PLN  20 PLN 

Juniorzy Młodsi 10 PLN 15 PLN  20 PLN 

Młodzicy 10 PLN 15 PLN  20 PLN 

Żacy/skrzaci 15 PLN 15 PLN   

 

7.7. Publikacja wyników 
7.7.1. Klasyfikacje koocowe powinny byd opublikowane na stronie internetowej PWZTS w dniu 

zakooczenia zawodów. 
 

7.8. Wojewódzkie listy klasyfikacyjne 
7.8.1. Wojewódzkie listy klasyfikacyjne (rankingowe) w kategoriach senior, junior, junior młodszy 

(kadet), młodzik i żak tworzy się po zakooczeniu odpowiednio I Grand Prix, II Grand Prix, III 
Grand Prix i IMP.  

7.8.2. Wojewódzkie listy klasyfikacyjne po sezonie rozgrywkowym w kategoriach wiekowych: senior, 
junior, junior młodszy (kadet), młodzik i żak tworzy się wybierając 3 najlepsze wyniki spośród 4 (I 
Grand Prix lub I WTK, II Grand Prix lub II WTK, III Grand Prix lub III WTK i IMP lub Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa). 

7.8.3.  Wojewódzkie listy klasyfikacyjne po sezonie rozgrywkowym w kategorii wiekowej skrzat tworzy 
się wybierając 4 najlepsze wyniki spośród 5 (I WTK, II WTK, III WTK, IV WTK i Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa. 

7.8.4. W przypadkach niezgodności liczby punktów danego zawodnika na wojewódzkiej liście 
rankingowej i ogólnopolskiej liście rankingowej przyjmuje się większą liczbę punktów, którą ma 
zawodnik na jednej z tych list rankingowych.  
 

7.9. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK)  
7.9.1. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach senior, junior, junior młodszy (kadet), 

młodzik i żak są eliminacjami do turniejów Grand Prix. Do turnieju głównego Grand Prix 
kwalifikuje się bezpośrednio z nich po dwóch zawodników i dwie zawodniczki w każdej kategorii 
wiekowej.  

7.9.2. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach senior są jednocześnie kwalifikacjami do 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski. 

7.9.3. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach senior, junior, junior młodszy (kadet), 
młodzik, żak i skrzat są rozgrywane wyłącznie w grach pojedynczych. 

7.9.4. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategoriach junior, junior młodszy (kadet), młodzik i żak 
rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji do 1/8 finału WTK. Pierwsza ósemka rozgrywa 
dalszą częśd turnieju systemem „do dwóch porażek”, z dodatkową grą o miejsce 2 i bez 
dodatkowej gry o pierwsze miejsce. 

7.9.5. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne w kategorii skrzat rozgrywa system uzależnionym od liczby 
startujących zawodników. O wyborze systemu rozgrywania turnieju i liczby rozegranych setów w 
partii decyduje Sędzia Główny zawodów. 

7.9.6. Wszystkie WTK rozgrywa się do ustalenia miejsc i przedziałów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 
13- 16, 17- 24, 25-32, 33-48, 48-64 itd. 

7.9.7. Zawodnik, który w czasie rozgrywania WTK reprezentuje Polskę w zawodach międzynarodowych 
lub bierze udział w tym samym terminie w Grand Prix wyższej kategorii otrzymuje średnią 
punktów z poprzednich WTK lub z WTK poprzedniego sezonu (do I WTK). 
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7.10. Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski   
7.10.1. Eliminacje wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzieżowców, Juniorów, 

Młodzików, Żaków oraz eliminacje do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży rozgrywa się 
systemem bezpośredniej eliminacji do 1/8 finału. Pierwsza ósemka rozgrywa dalszą częśd 
turnieju systemem „do dwóch porażek”, z dodatkową grą o miejsce 2 i bez dodatkowej gry o 
pierwsze miejsce.  

7.10.2. Do turnieju głównego IMP kwalifikuje się z eliminacji wojewódzkich bezpośrednio po dwóch 
zawodników i dwóch zawodniczkach w każdej kategorii wiekowej.  

7.10.3. Eliminacje Wojewódzkie do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowców, 
Juniorów, Młodzików, Żaków oraz eliminacje do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
mogą byd rozgrywane (w przypadku liczby zawodników mniejszym od 16) innym system 
uzależnionym od liczby startujących zawodników. O wyborze systemu rozgrywania turnieju 
decyduje Sędzia Główny zawodów. 

 
7.11. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 
7.11.1. W każdym roku kalendarzowym rozgrywane są Indywidualne Mistrzostwa Województwa 

Pomorskiego. Weteranów, Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Juniorów Młodszych 
(Kadetów), Młodzików, Żaków i Skrzatów.  Podstawowym ich celem jest wyłonienie Mistrzów 
Województwa Pomorskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

7.11.2.  W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych 
rozgrywa się konkurencje: 

 gra pojedyncza kobiet/juniorek/ juniorek młodszych, 

 gra pojedyncza mężczyzn/juniorów/ juniorów młodszych, 

 gra podwójna kobiet /juniorek/ juniorek młodszych, 

 gra podwójna mężczyzn /juniorów/ juniorów młodszych,  

 gra mieszana. 
7.11.3. W Indywidualnych Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Weteranów i Młodzieżowców 

rozgrywa się następujące konkurencje: 

 gra pojedyncza kobiet, 

 gra pojedyncza mężczyzn. 
7.11.4. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Młodzików i Żaków rozgrywa się 

konkurencje: 

  gra pojedyncza dziewcząt, 

  gra pojedyncza chłopców, 

  gra podwójna dziewcząt, 

  gra podwójna chłopców. 
7.11.5. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Skrzatów rozgrywa się tylko w grze 

pojedynczej. 
7.11.6. Warunkiem rozegrania konkurencji w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa 

Pomorskiego jest udział przynajmniej 4 zawodników lub 4 par. 
7.11.7. Prawo uczestnictwa w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego mają:  
7.11.8. Weterani – w swoich kategoriach wiekowych; 
7.11.9. Seniorzy (młodzieżowcy) – zawodnicy i zawodniczki zgłoszeni przez swoje kluby lub 

indywidualnie (w przypadku niestowarzyszonych) spełniający wymóg posiadania aktualnej 
licencji PZTS i aktualnego badania lekarskiego;  

7.11.10. Juniorzy, juniorzy młodszych (kadeci) i młodzicy, żacy i skrzaci – zawodnicy i zawodniczki 
zgłoszeni przez swoje kluby lub indywidualnie (w przypadku zawodników 
niestowarzyszonych) spełniający wymóg posiadania aktualnej licencji PZTS i aktualnego 
badania lekarskiego;  

7.11.11. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w grze podwójnej i grze 
mieszanej mogą startowad tylko zawodnicy uprawnieni do gier indywidualnych. 

7.11.12. Ustalanie rankingu dla par podwójnych i mieszanych odbywa się na podstawie sumy punków 
obu zawodników/czek, tzn. pary od najwyższej do najniższej sumy punktów z rankingu 
indywidualnego PWZTS/PZTS. 
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7.11.13. W Mistrzostwach Województwa Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, juniorów młodszych 
(Kadetów), Młodzików, Żaków i Skrzatów nagradzani są zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1, 2 i 
3-4 w każdej z rozegranych konkurencji.  

7.11.14. W Mistrzostwach Województwa Weteranów liczbę nagradzanych zawodników ustala 
organizator mistrzostw. 
 

7.11.15. System rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Województwa Pomorskiego 
7.11.15.1. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego we wszystkich kategoriach 

wiekowych zawodników/czki rozstawia się metodą kojarzenia par zgodnie z aktualnym 
rankingiem. 

7.11.15.2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego we wszystkich kategoriach, z 
wyjątkiem kategorii skrzat, rozgrywa się systemem bezpośredniej eliminacji (pucharowym) 
do 3 wygranych setów, z turniejem pocieszenia w grach pojedynczych i do ustalenia miejsc: 
1, 2, 3-4, 5-8, 9-10, 11-12, 13-16, 17-24 i 25-32, 33-48 itp.  

7.11.15.3. W przypadku mistrzostw województwa skrzat dopuszcza się system mieszany grupowy i 
bezpośredniej eliminacji. Zawodników w tej kategorii rozstawia się metodą kojarzenia par 
zgodnie z aktualnym rankingiem. 

7.11.15.4. W przypadku, gdy liczba zawodników/czek w danej konkurencji wiekowej jest mniejsza od 
16 dopuszcza się inny system rozgrywania zawodów w grze pojedynczej, który ustala sędzia 
główny. 

7.11.15.5. Turnieje gier podwójnych i mieszanych we wszystkich kategoriach rozgrywane są systemem 
bezpośredniej eliminacji (pucharowym), bez turnieju pocieszenia. 

 
7.12. PUNKTACJA ROZGRYWEK INDYWIDUALNYCH  
7.12.1. Tabela punktacji ogólnopolskich rozgrywek indywidualnych 

Miejsce 

Seniorzy / 
niepełnosprawni 

Młodzież. Juniorzy Kadeci Młodzicy Żacy 

MP GPP MP MP GPP MP GPP MP GPP MP GPP 
1 400 300 330 300 230 230 170 170 130 120 100 

2 370 275 305 275 210 210 155 157 120 105 90 

3-4 340 250 280 250 190 195 140 145 110 95 85 

5  223   168  123  103  83 

5-6            

5-8 300 220 245 220 165 175 120 130 100 85 80 

6  221   166  121  101  81 

7  219   164  119  99  79 

7-8            

8  217   162  117  97  77 

9  203   153  108  93  74 

9-10            

9-12  200 205 190 150 145 105 110 90 80 71 

9-16 240  190         

10  201   151  106  91  72 

11  199   149  104  89  70 

11-12            

12  197   147  102  87  68 

13  173   133  96  83  65 

13-14            

13-16  170 170 160 130 120 93 95 80 75 62 

14  171   131  94  81  63 

15  169   129  92  79  61 

15-16            

16  167   127  90  77  59 

17  148   113  86  73  56 

17-18            

17-20  145   110  84  70 72 53 

17-24   140 130  110  85  70  

17-32 180  130         

18  146   111  82  71  54 

19  144   109  80  69  52 

19-20            

20  142   107  78  67  50 

21-22            

21-24  135   95  76  65 68 48 

23-24            

25            
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25-28            

26            

27-28            

25-32  125 120 110 90 100 74 75 62 65 46 

29-30            

29-32            

31-32            

33            

33-36            

33-40  115   85  70  59 57 44 

33-48   110 100  90  70    

33-64 125           

34            

35-36            

37-38            

37-40            

39-40            

41-44            

41-48  110   80  68  56 53 43 

45-48            

49-56  100   76  65  54 49 42 

49-64    94  78  62    

57-64  95 105  74  63  52 46 41 

65-80            

81-96            

97-128            

129-160            

161 <            

 

 
7.12.2. Tabela punktacji wojewódzkich rozgrywek indywidualnych  

Miejsce 

Seniorzy Młodzież. Juniorzy Kadeci Młodzicy Żacy/Skrzaci 

El. 
IMP 

El. 
GPP El. MMP 

El. 
IMP 

El. 
GPP 

El. 
IMP 

El. 
GPP 

El. 
IMP 

El. 
GPP IMW 

El. 
GPP/w 

1 120 90 100 90 70 75 60 60 50 45/35 40/30 

2 115 85 95 85 66 71 57 56 47 42/32 37/27 

3 110 81 90 81 62 67 54 53 44 40/30 35/25 

3/4 107 79 88 79 60 65 53 52 43 39/29 34/24 

4 105 77 86 77 59 64 52 51 42 38/28 33/23 

5 102 74 83 74 57 62 50 49 40 37/27 32/22 

5/6 101 73 82 73 56 61 49 48 39 36/26 31/21 

6 100 72 81 72 55 60 48 47 39 35/25 31/21 

7/8 98 71 79 71 54 59 47 46 38 34/24 30/20 

7 97 70 78 70 53 58 46 45 38 34/24 30/20 

7/8 96 69 77 69 52 57 45 44 37 33/23 29/19 

8 95 68 76 68 51 56 44 44 36 33/23 29/19 

9 92 65 74 65 50 54 42 42 35 32/22 28/18 

9/10 91 64 72 64 49 53 41 41 34 31/21 27/17 

10 90 63 71 63 48 52 41 41 34 31/21 27/17 

9/12 88 62 70 62 47 51 40 40 33 30/20 26/16 

11 87 61 69 61 46 50 39 39 32 29/19 26/16 

11/12 86 60 68 60 45 49 38 38 31 28/18 25/15 

12 85 59 67 59 44 48 38 38 31 28/18 25/15 

9/16 83 57 65 57 43 47 36 36 30 27/17 24/14 

13 82 57 64 57 42 46 36 36 30 27/17 24/14 

13-14 81 56 63 56 41 45 35 35 29 26/16 23/13 

14 80 55 62 55 41 44 35 35 29 26/16 23/13 

13-16 78 53 60 53 39 43 33 33 28 25/15 22/12 
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15 77 52 60 52 39 42 33 33 27 25/15 22/12 

15-16 76 51 58 51 38 41 32 32 26 24/14 21/11 

16 75 50 57 50 37 40 31 31 26 23/13 21/11 

17 72 48 55 48 35 38 30 30 25 22/12 20/10 

17-18 71 47 54 47 34 37 29 29 24 21/11 19/9 

18 70 46 53 46 33 36 28 28 23 21/11 19/9 

17-20 68 44 51 44 32 35 27 27 23 20/10 18/8 

19 67 44 50 44 31 34 27 27 22 20/10 18/8 

19-20 66 42 49 42 30 33 26 26 21 19/9 17/7 

20 65 41 48 41 30 32 25 25 21 10/9 17/7 

17-24 63 40 47 40 28 31 24 24 20 18/8 16/6 

21 62 39 46 39 28 30 24 24 19 18/8 15/5 

21-22 61 38 44 38 27 29 23 23 18 17/7 14/4 

22 60 37 43 37 26 28 22 22 18 17/7 14/4 

21-24 58 36 42 36 25 27 21 21 17 16/6 13/3 

23 57 35 41 35 24 26 20 20 17 15/5 13/3 

17-32 56 34 40 34 23 25 20 20 16 15/5 12/2 

23-24 56 34 40 34 23 25 19 19 16 14/4 12/2 

24 55 33 39 33 22 24 19 19 15 14/4 12/2 

25 52 30 36 30 21 22 17 17 14 13/3 11/1 

25-26 51 29 35 29 20 21 16 16 13 12/2 10/1 

26 50 28 34 28 19 20 16 15 13 11/1 10/1 

25-28 49 27 32 27 18 19 15 15 12 11/1 9/1 

27 48 26 32 26 17 18 14 14 12 10/1 9/1 

27-28 47 25 30 25 16 17 13 13 11 10/1 8/1 

25-32 46 25 30 25 16 17 13 13 11 10/1 8/1 

28 46 24 29 24 15 16 13 13 11 10/1 8/1 

29 44 23 28 23 14 15 12 12 10 9/1 7/1 

29-30 43 22 27 22 13 14 11 11 9 8/1 7/1 

30 42 22 27 22 13 14 11 11 9 8/1 7/1 

29-32 42 21 26 21 13 14 11 11 9 8/1 7/1 

31 41 21 26 21 12 13 10 10 8 7/1 6/1 

31-32 40 20 25 20 12 13 10 10 8 7/1 6/1 

32 40 20 25 20 12 13 10 10 8 7/1 6/1 

33   19     11   9   7   5 

33-40   18     11   9   7   5 

33-48   17     10   8   6   4 

41-48   16     9   8   5   4 

33-64   16     9   8   5   3 

49-56   15     9   7   5   3 

49-64   14     8   7   4   2 

57-64   13     8   6   4   2 

65-96   10     6   5   3   2 

65-
128   7     4   3   2   1 

97-
128   4     3   2   1   1 
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8. ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 
ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE PUCHARU POLSKI, 

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
8.1. Zasady ogólne   
8.1.1. Drużynowe rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują: 
8.1.1.1. Eliminacje wojewódzkie Drużynowego Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn; 
8.1.1.2. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego juniorów, juniorów młodszych (kadetów) 

i młodzików; 
8.1.2. W wyżej wymienionych rozgrywkach drużynowych zawodnik(czka) nie może reprezentowad 

różnych drużyn jednego klubu w tym samym cyklu rozgrywkowym  
8.1.3. Jeżeli klub wystawi więcej niż jedną drużynę (w eliminacjach wojewódzkich PP i DMP) to drużyny 

te muszą w tych samych składach występowad do kooca cyklu rozgrywkowego. 
8.1.4. Warunkiem uczestnictwa w zawodach drużynowych organizowanych przez PWZTS jest: 
8.1.4.1.  posiadanie przez klub i zawodnika aktualnej licencji okresowej PZTS dla województwa 

pomorskiego; 
8.1.4.2. posiadanie przez zawodnika do 23 roku życia ważnego badania lekarskiego z ważnym 

orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania tenisa stołowego wydanego przez lekarza 
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej. Starsi zawodnicy składają oświadczenie; 

8.1.4.3. Obowiązkowa obecnośd zawodników wpisanych do protokołu meczu podczas prezentacji 
przed rozpoczęciem zawodów; 

8.1.4.4. Posiadanie przez zawodnika przepisowego sprzętu i stroju sportowego; 
8.1.4.5.  Spełnienie innych warunków określonych w szczegółowych regulaminach zawodów, w tym 

opłata wpisowego. 
 
8.2. Eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn 
8.2.1. Celem eliminacji wojewódzkich Drużynowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn jest wyłonienie 

po jednej drużynie kobiet i mężczyzn, które będą reprezentowad województwo pomorskie w 
rozgrywkach półfinałowych Drużynowego Pucharu Polski. 

8.2.2. Eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski w przypadku startu więcej niż trzech 
drużyn rozgrywa się systemem pucharowym. W przypadku startu trzech drużyn systemem każda 
z każdą (2-3; 1- drużyna pokonana w pierwszym meczu, 1 – drużyna zwycięska w pierwszym 
meczu); 

8.2.3. Drużyna składa się z minimum 3 zawodników(czek), a maksimum z 4 zawodników(czek). 
8.2.4.  Mecz składa się z 4 do 7 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym 

kluczem: 1. A-Y, 2. B-X, 3. C-Z, 4. gra podwójna, 5. A-X, 6. C-Y, 7. B-Z z prawem wprowadzenia 
zawodnika rezerwowego po 3 grze pojedynczej. Mecz toczy się do osiągnięcia 4 zwycięstw przez 
jedną z drużyn. 

8.2.5. Rozstawianie drużyn odbywa się na podstawie rankingu drużynowego, tj. z sumy punktów z 
aktualnego rankingu indywidualnego zawodników. 

 
8.3. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorów, Juniorów młodszych, 

Młodzików i eliminacje do Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, Juniorów młodszych, 
Młodzików 

8.3.1. Rozgrywki te mają na celu wyłonid drużynowych mistrzów województwa pomorskiego oraz 
wyłonienie po jednej drużynie w kategorii juniorów/ek juniorów/ek młodszych i młodzików/ek 
uprawnionych (poza limitem) do startu w drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów, 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Młodzików. 

8.3.2. W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej są drużyny, które uzyskały automatyczny awans 
do Drużynowych Mistrzostw Polski (wg ogólnopolskiego rankingu 16 drużyn), rozgrywki 
przeprowadza się dwuetapowo.  

8.3.3. W pierwszym etapie rozgrywa się turniej wyłaniający zwycięzcę eliminacji wojewódzkich, a w 
drugim etapie rozgrywa się półfinał rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Województwa 
Pomorskiego z udziałem drużyn posiadających limit ogólnopolski i drużyny zwycięzcy eliminacji 
wojewódzkich. 

8.3.4.  W przypadku, gdy dwie drużyny posiadają limit ogólnopolski, rozgrywa się mecze półfinałowe z 
udziałem drużyn, które w eliminacjach wojewódzkich zajęły pierwsze i drugie miejsce. Pierwszą 
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parę drużyn stanowią drużyna z limitu ogólnopolskiego z największą liczbą punktów i druga 
drużyna z eliminacji wojewódzkich, drugą parę stanowią drużyna z limitu ogólnopolskiego (z 
drugą liczbą punktów) i drużyna zwycięzca eliminacji wojewódzkich. 

8.3.5. Drużyna juniorów składa się z minimum 3 a maksimum 5 zawodników, bez prawa gry zawodnika 
rezerwowego w danym meczu. 

8.3.6. Mecz juniorów składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z 
poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn: 1. A-X, 2. B-Y, 3. C-Z, 4. A-
Y, 5. B-X.  

8.3.7. Drużyny juniorek, kadetów(ek), młodzików(ek), żaków(czek) składają się z minimum 2, a 
maksimum 4 zawodników(czek) z prawem gry zawodników(czek) rezerwowych tylko w grach 
podwójnych. 

8.3.8. Mecz juniorek, kadetów(ek), młodzików(ek), żaków(czek) składa się maksymalnie z 5 gier, 
kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 
zwycięstw przez jedną z drużyn: 1. A-X, 2. B-Y, 3. gra podwójna, 5. A-Y, 6. B-X. 

8.3.9. Drużyna zgłoszona do udziału w DMP (na każdym szczeblu rozgrywek) nie może liczyd mniej 
zawodników niż to wymaga Regulamin.  

8.3.10. Zawodnicy na podstawie, których dokonano ustawienia drużyny w rankingu, muszą byd na sali 
przed rozpoczęciem zawodów. 

8.3.11. Drużyny rozstawiane są zgodnie z drużynowym rankingiem (suma punktów indywidualnego 
rankingu zawodników) z zachowaniem zasady, że drużyny z tego samego klubu muszą byd 
rozstawiane do różnych połówek, dwiartek (dotyczy przedziału 1-8). 

8.3.12. Tabela punktacji ogólnopolskich rozgrywek drużynowych 

  Seniorzy Juniorzy Kadeci Młodzicy 

Miejsce Ekstraklasa 1 liga 2 liga* DPP Drużynowe MP Drużynowe MP Drużynowe MP 

1 3000 1950 1000 2200 2200 1650 1250 

2 2800 1825 960 2035 2035 1525 1150 

3 2625 1725 920 1910 1910 1430 1070 

4 2475 1650 885 1830 1830 1370 1030 

3-4 2550    1870 1400 1050 

5 2355 1575 850         

6 2250 1500 815         

5-8       1630 1630 1220 920 

7 2175 1425 780         

8 2100 1350 745         

9 2025 1300 710         

10 1950 1250 680         

9-16         1400 1050 790 

9-12       1460       

11 1825   650         

12 1725   620         

13     615         

13-16       1120       

14     610         

15     605         

16     600         

17-24         1180 880 660 

17-32              

25-32         870 650 490 

        

Eliminacje wojewódzkie Drużynowych Mistrzostw Polski 

2       800  620 460 340 



9. DRUŻYNOWE ROZGRYWKI LIGOWE 
 

9.1. Drużynowe rozgrywki ligowe szczebla wojewódzkiego obejmują: 
9.1.1. Rozgrywki III ligi mężczyzn;, 
9.1.2. Rozgrywki III ligi kobiet; 
9.1.3. Rozgrywki IV ligi mężczyzn. 

 
9.2. Zasady ogólne rozgrywek III i IV ligi 
9.2.1. Każdy z zawodników biorący udział w tych rozgrywkach drużynowych musi spełniad warunki określone w 

punktach 8.1 niniejszego regulaminu.  
9.2.2. W drużynie męskiej mogą uczestniczyd kobiety (po uzyskaniu zgody Wydziału Rozgrywek), pod 

warunkiem, że nie biorą udziału w rozgrywkach ligi kobiet; 
9.2.3. Sędzia główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami, czy uczestnicy rozgrywek posiadają 

ważne licencje okresowe PZTS i ważne badania lekarskie (dotyczy zawodników do 23 roku życia); 
9.2.4. Każda drużyna składa się z czterech zawodników w składzie podstawowym i do trzech zawodników 

rezerwowych. Zawodnicy rezerwowi muszą brad udział w prezentacji drużyn i byd wpisani do protokołu 
przed rozpoczęciem meczu. Mają oni prawo do gry po zakooczeniu pierwszej rundy gier pojedynczych 
oraz w grach podwójnych. Zawodnik zastąpiony przez rezerwowego nie ma już prawa do dalszych gier 
(nie dotyczy przy wprowadzeniu zawodników rezerwowych do gier podwójnych). 

9.2.5. Zawodnicy wpisani do protokołu meczu muszą byd obecni podczas prezentacji przed rozpoczęciem 
zawodów. 

9.2.6. Zawodnik(czka), który w danym cyklu rozgrywek rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej klasy nie ma już 
prawa gry w tym samym cyklu rozgrywek w drużynie niższej klasy z wyjątkiem: 

9.2.6.1.    zawodnika lub zawodniczki urodzonych w 1998 roku i młodszych, którzy w sezonie rozgrywkowym po 
rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach 1-szej (lub wyższej) ligi tracą prawo gry w niższej klasie  
rozgrywkowej, 

9.2.6.2.    zawodnika lub zawodniczki urodzonych w 2001 roku i młodszych, którzy w sezonie rozgrywkowym po 
rozegraniu 7 meczów w rozgrywkach 2-giej ligi tracą prawo gry w niższej klasie rozgrywkowej, 

9.2.6.3.   zawodniczka lub zawodnik kategorii wiekowej junior(ka), którzy rozegrali 3 mecze w 2-giej lub trzeciel 
lidze tracą prawo do gry w niższej klasie rozgrywkowej. 

9.2.7. Przez udział w meczu należy rozumied występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu 
wygranym walkowerem, gdzie zawodnik wpisany jest do podstawowego składu. Nie dotyczy to 
zawodnika rezerwowego niegrającego w meczu. 

9.2.8. Zawodnik lub zawodniczka w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie może uczestniczyd w 
dwóch lub więcej meczach ligowych w różnych szczeblach rozgrywek ligowych; 

9.2.9. Zawodnicy potwierdzani do klubu w trakcie sezonu - muszą rozegrad minimum 3 mecze w danej klasie 
rozgrywkowej, aby mogli występowad w meczach o wejście do klasy wyższej (barażach).  

9.2.10. W przypadku gry dwóch drużyn z tego samego klubu w jednej klasie rozgrywkowej przed rozpoczęciem 
rozgrywek klub zgłasza do organu prowadzącego rozgrywki (Wydział Rozgrywek PWZTS) imienne składy 
tych zespołów. Zawodnik(czka) zgłoszony do składu w jednym zespole nie może grad w drugim zespole 
tego samego klubu w tej samej klasie rozgrywkowej. 

9.2.11. Mecze należy rozpocząd w godzinach między 11.00 a 17.00.  
9.2.12. Gospodarzem meczu jest drużyna umieszczona w terminarzu na pierwszym miejscu, bez względu na 

miejsce rozgrywania spotkania! 
9.2.13. Godzinę rozpoczęcia spotkania wyznacza gospodarz, który ma obowiązek powiadomid drużynę 

przyjezdną o godzinie rozpoczęcia meczu na minimum 5 dni przed terminem spotkania.  
9.2.14. Przy braku powiadomienia należy traktowad godzinę 11.00 jako godzinę rozpoczęcia meczu.  
9.2.15. Gospodarz meczu ma obowiązek oczekiwad na przeciwnika 30 minut. 
9.2.16. Gospodarz meczu może zarządzid 10 minutową przerwę w meczu przed grą podwójną (na występ 

artystyczny, losowanie nagród, itp.). 
9.2.17. Gospodarz meczu ma obowiązek rozpoczęcia meczu prezentacją uczestniczących drużyn. 
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9.2.18. Gospodarz ma obowiązek zapewnid obsadę sędziowską. Sędzia główny powinien mied uprawnienia do 
prowadzenia meczy III i IV ligi wydane przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów PWZTS  lub 
uprawnienia sędziowskie. 

9.2.19. Mecze należy rozgrywad w wyznaczonych terminach. 
9.2.20. Rozegranie meczu w terminie wcześniejszym nie wymaga zgody Wydziału Rozgrywek PWZTS, lecz tylko 

zgody obu zainteresowanych stron. 
9.2.21. Przesunięcie terminu (na termin późniejszy) rozegrania spotkania (tylko w przypadkach uzasadnionych) 

wymaga zgody WR PWZTS i musi byd zgłoszone minimum 5 dni przed wyznaczonym terminem. W 
prośbie należy zaproponowad nowy termin uzgodniony z przeciwnikiem. Termin ten powinien byd 
przed terminem następnej kolejki. Niedopełnienie tego wymogu spowoduje zweryfikowanie meczu, 
jako walkower.  Kara za walkower wynosi 50,-zł. Nie uzyska zgody próba przełożenia meczu poza 
termin ostatniej kolejki pierwszej lub drugiej rundy. 

9.2.22. Drużyna, która odda trzy mecze walkowerem zostanie wycofana z rozgrywek i w następnym sezonie 
grad będzie w klasie niższej. 

9.2.23. Po meczu gospodarz ma obowiązek: 
9.2.24. Przekazad wynik meczu sms-em po zakooczeniu spotkania (najpóźniej dwie godziny po zakooczeniu) do 

przewodniczącego WR Mariusza Pioskiego –  506-901-752;  
9.2.25. Przesład drogą elektroniczną w dniu rozegrania meczu protokół na adres mpinski@o2.pl (najpóźniej w 

dniu następnym).  
9.2.26. Przechowywad oryginał protokołu, co najmniej rok po zakooczenia rozgrywek.  
9.2.27. Niedopełnienie jednego z warunków p. 8.2.22 spowoduje naliczenie kary regulaminowej w wysokości     

50 zł.                                                         
9.2.28. Mecze powinno się rozgrywad piłeczkami celuloidowymi zaproponowanymi przez gospodarza. 

Gospodarz ma prawo zaproponowad piłeczki następujących marek: D.C. TRAINING, GASPORT, lub 
dowolną markę piłeczki trójgwiazdkowej. 

9.2.29. Ponieważ nie każda drużyna dysponuje salą spełniającą w pełni wymagania PZTS, dlatego też 
dopuszcza się sale spełniające minimum wymagao w zakresie pola gry, oświetlenia i temperatury. 

9.2.30. Gospodarz musi udostępnid drużynie przyjezdnej, co najmniej jeden stół do rozgrzewki oraz dwie 
piłeczki, którymi będzie rozgrywany mecz, minimum 30 min przed rozpoczęciem spotkania. 

9.2.31. Wpisowe do rozgrywek III ligi wynosi 175 zł, a do rozgrywek IV ligi 150 zł.  
9.2.32.  W rozgrywkach drużynowych, rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji (system pucharowy), 

przy wyniku remisowym decyduje kolejno stosunek setów a następnie stosunek piłeczek. 
9.2.33.  W przypadku dwumeczu (mecz i rewanż) sumuje się wyniki obu spotkao i rozpatruje się kolejno ilośd 

zwycięstw, stosunek gier, stosunek setów oraz stosunek piłeczek. Jeżeli nie ma możliwości wyłonienia 
zwycięzcy według powyższych kryteriów to o zwycięstwie decyduje dodatkowy mecz, którego 
gospodarzem może byd drużyna ustalona drogą losowania lub mecz może byd rozegrany na 
neutralnym wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek PWZTS. 

9.2.34. Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje wykluczenie 
obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych 
niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie. 

9.2.35. W trakcie rozgrywek obowiązują przepisy PZTS. Sporne sprawy regulaminowe rozstrzyga WR PWZTS. 
Odwołania rozpatruje Zarząd PWZTS. 
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9.3.  Rozgrywki III ligi  
9.3.1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza III ligi, który uzyskuje awans do II ligi. 
9.3.2. W rozgrywkach III ligi uczestniczy 12 zespołów. 
9.3.3. Rozgrywki III ligi są przeprowadzane w dwóch rundach, systemem „każdy z każdym”-  mecz i rewanż. 
9.3.4. Mecz składa się z 10-ciu gier rozgrywanych na dwóch stołach przez dwie dwuosobowe pary zawodników 

wg poniższego klucza: 
Stół I   Stół II 
1. A – X    2. C – W 
3. B – Y   4. D – Z 
5. gra podwójna  6. gra podwójna 
7. A – Y   8. C – Z 
9. B – X   10. D – W 
 

9.3.5. W meczu rozgrywa się wszystkie 10 gier. Zawodnicy oznaczeni literami A i B oraz X i Y muszą byd 
zawodnikami najwyżej sklasyfikowanymi z aktualnego składu drużyny w obowiązującym rankingu.  

9.3.6. Jeżeli zawodnik z wyższym rankingiem nie brał udziału w pierwszej serii gier danego spotkania 
(rezerwowy) to w drugiej serii ma prawo grad na dowolnej pozycji.  

9.3.7. Zestawienie par w grach podwójnych jest dowolne, lecz para, w której gra zawodnik najwyżej 
sklasyfikowany z danej drużyny musi grad na stole pierwszym.  

9.3.8. Zestawienie par może byd podane bezpośrednio przed rozpoczęciem gier. 
9.3.9. Za niezgodne z rankingiem ustawienie zawodników do protokołu ligowego weryfikuje się walkowerem: 
9.3.9.1. w grze podwójnej – tylko gry podwójnej, 
9.3.9.2. w grach pojedynczych – cały mecz. 
9.3.10. Przed rozpoczęciem rozgrywek (do 10.09.2014) kluby są zobowiązane przedstawid składy osobowe w 

kolejności rankingowej opracowane na podstawie rankingu klubowego(dowolnego). Po weryfikacji 
rankingi te zostaną opublikowane i będą obowiązywad w trakcie rozgrywek pierwszej rundy.  

9.3.11. Zawodnik nieumieszczony w rankingu klubowym a dokooptowany do składu w trakcie trwania 
rozgrywek zostaje dopisany na ostatnim miejscu rankingu.  

9.3.12. W drugiej rundzie rozgrywek obowiązywad będzie ranking opracowany na podstawie wyników 
pierwszej rundy – wg zasady: za zwycięstwo na stole I zawodnik otrzymuje do rankingu 3 punkty, za 
zwycięstwo na stole II – 2 punkty. 

9.3.13. W przypadku, gdy z II ligi spadnie najwyżej jedna drużyna to do IV ligi spada ostatnia drużyna. 
Natomiast, gdy z II ligi spadną dwie (lub trzy) drużyny, to do IV ligi spadną odpowiednio dwie (lub trzy) 
ostatnie drużyny.  Gdy w trakcie trwania rozgrywek nastąpi rezygnacja którejś z drużyn to spowoduje 
to zmniejszenie liczby spadkowiczów. 

9.3.14. Następne dwie od kooca grają baraże z pretendującymi do awansu drużynami IV ligi i tak przykładowo: 
11-ta drużyna III ligi gra z 2-gą drużyną IV ligi, 10-ta drużyna III ligi gra z 3-cią drużyną IV ligi. 

9.3.15. W barażu drużyny grają dwa spotkania (mecz i rewanż). Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna 
trzecioligowa. Mecze rozgrywane są wg protokołu trzecioligowego wszystkie 10 partii, ustawienie 
zawodników dowolne – bez rankingu. Zwycięzca dwumeczu uzyskuje awans do III ligi. 

9.3.16. Gdy przed rozpoczęciem rozgrywek II-giej ligi zwolni się dodatkowe miejsce (np. przy rezygnacji którejś 
z drużyn) to o tym, kto pretenduje do tego miejsca decyduje organ prowadzący rozgrywki tego szczebla 
(na podstawie regulaminu II ligi). 
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9.4.   Rozgrywki IV ligi   
9.4.1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza IV ligi, który uzyskuje automatyczny awans do III ligi. 
9.4.2. W rozgrywkach IV ligi uczestniczą wszystkie zgłoszone drużyny klubów, które posiadają licencję PZTS. 

Zgłoszenie na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa” powinno byd przesłane na adres prowadzącego 
rozgrywki w terminie do 10 września 2016 roku. 

9.4.3. Zespoły IV ligi zostaną podzielone na grupy terytorialne. Jeżeli ilośd zgłoszonych drużyn nie przekroczy 
20-tu, to zostaną one podzielone na dwie grupy, jeżeli będzie ich ponad 20 (do 30-tu), to zostaną 
podzielone na trzy grupy.  

9.4.4.  Rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch etapach: terytorialnym i finałowym. Na etapie terytorialnym 
mecze odbywają się w grupach systemem „każdy z każdym” – mecz i rewanż. Czołowe zespoły z każdej 
grupy terytorialnej utworzą „grupę finałową”. Do grupy finałowej wejdą po dwie drużyny z każdej grupy. 

9.4.5. W etapie finałowym w grupie finałowej drużyny grają „każdy z każdym” z zaliczeniem meczy z etapu 
terytorialnego pomiędzy drużynami, które znalazły się w grupie finałowej.  

9.4.6. W wyjątkowej sytuacji w przypadku braku wolnych terminów może ulec zmianie system rozgrywek 
grupy finałowej. 

9.4.7. Drużyny, które zajmą w grupach terytorialnych dalsze miejsca, mogą rozegrad między sobą mecze o 
dalsze miejsca. Przykładowo przy trzech grupach terytorialnych drużyny trzecie w grupach walczą o 
miejsca 7, 8 i 9, drużyny czwarte w grupach - o miejsca 10, 11 i 12; drużyny piąte – o miejsca 13, 14 i 
15; itd.    

9.4.8. Mecz składa się z 18 gier rozgrywanych na dwóch stołach. Za zgodą obu drużyn mecz można rozgrywad 
na czterech stołach. 

9.4.9. Mecz zostaje zakooczony z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 10 zwycięstw. Kolejnośd gier odbywa 
się zgodnie z protokołem, a gospodarz wpisany jest pod pozycją A. Ustawienie zawodników do 
protokołu jest dowolne (bez rankingu). 

9.4.10. Awans do III ligi automatycznie uzyskuje drużyna, która zajmie pierwsze miejsce. 
9.4.11. W przypadku, gdy do trzeciej ligi nie spadnie żadna drużyna z II ligi to bezpośredni awans uzyska 

również druga drużyna  
9.4.12. Dwie następne drużyny IV ligi walczą o awans w barażach z drużynami III ligi, i tak przykładowo 2-ga 

drużyna IV ligi gra z 11-tą drużyną III ligi, 3-cia drużyna IV ligi gra z 10-tą drużyną III ligi.     
9.4.13. W barażu drużyny grają dwa spotkania (mecz i rewanż). Gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna 

trzecioligowa. Mecze rozgrywane są wg protokołu trzecioligowego bez obowiązku ustawienia 
zawodników zgodnie z rankingiem. Zwycięzca dwumeczu uzyskuje awans do III ligi. 

9.4.14. W przypadku powstania w III lidze wolnych miejsc po zakooczeniu rozgrywek to dodatkowy awans do 
III ligi uzyskują kolejno( w kolejności zajętych miejsc):  

9.4.14.1. drużyny trzeciej ligi, które przegrały baraże;  
9.4.14.2. drużyny czwartej ligi, które przegrały baraże;  
9.4.14.3. następne drużyny czwartej ligi w kolejności zajętych miejsc.   

 
9.5.  Punktacja rozgrywek drużynowych   

9.5.1. Tabela punktacji ogólnopolskich rozgrywek drużynowych 

  SENIORZY Juniorzy Kadeci Młodzicy 

Miejsce Ekstraklasa 1 liga 2 liga* DPP 
Drużynowe 

MP 
Drużynowe 

MP 
Drużynowe 

MP 

1 3.000 1.950 1.000 2.200 2.200 1.650 1.250 

2 2.800 1.825 960 2.035 2.035 1.525 1.150 

3 2.625 1.725 920 1910 1910 1430 1.070 

4 2.475 1.650 885 1830 1.830 1.370 1.030 

5 2.355 1.575 850         

6 2.250 1.500 815         

5-8       1.630 1630 1220 920 
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7 2.175 1.425 780         

8 2.100 1.350 745         

9 2.025 1.300 710         

10 1.950 1.250 680         

9-16         1400 1050 790 

9-12       1460       

11     650         

12     620         

13     615         

13-16       1120       

14     610         

15     605         

16     600         

17-24         1180 880 660 

17-32       800       

25-32         870 650 490 

                
Eliminacje wojewódzkie Drużynowych Mistrzostw Polski 

2         700 525 395 

* dodatkowe 200 pkt. za awans do i ligi 

     

9.5.2. Tabela punktacji  wojewódzkich  rozgrywek drużynowych  

  SENIORZY Juniorzy Kadeci Młodzicy 

Miejsce 
III 

LIGA 
IV 

LIGA 
V 

LIGA 
VI 

LIGA DPP 
Drużynowe 

MP 
Drużynowe 

MP 
Drużynowe 

MP 

1 600 400 300 200 1120 640 480 360 

2 570 380 280 180 800 620 460 340 

3 540 370 270 160   600 440 320 

4         700 590 430 310 

5 520 360 260 150   580 420 300 

6 500 350 250 140         

5-8 480 340 240 130         

7 470 335 235 125 600 525 365 245 

8 460 330 230 120         

9 440 320 220 115         

10 430 315 215 110         

9-16 420 310 210 105         

9-12 415 310 210 105 550 450 290 170 

11 410 305 205 100         

12 400 300 200 95         

9-16       90 500 415 255 135 

13-16       85 450 380 220 100 

17-24       80 350 320 160 40 

17-32         300 290 130 25 

25-32         250 260 100 10 
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10. KLASY SPORTOWE 
10.1. Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje klasy sportowe na podstawie pisemnego wniosku 

wojewódzkiego związku tenisa stołowego, klubu sportowego lub zawodniczki i zawodnika. 
10.2. Klasa sportowa jest ważna od dnia jej zdobycia do kooca następnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem 

klasy mistrzowskiej międzynarodowej zdobytej na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i 
Mistrzostwach Europy Seniorów, która zachowuje ważnośd przez okres 24 miesięcy od daty uzyskania. 

10.3. Normy klasyfikacyjne dla uzyskania klas sportowych określa tabela: 
10.3.1. Tabela norm dla uzyskania klasy sportowej 

Rodzaj zawodów Normy na klasy sportowe 

 MM M I II III 

Igrzyska Olimpijskie           

- gra pojedyncza 1 - 32 start - - - 

- gra drużynowa 1-8 start       

Mistrzostwa Świata Seniorów           

- indywidualnie 1-32 33-64 - - - 

- drużynowo 1-6 7-16 - - - 

Mistrzostwa Europy Seniorów           

- indywidualnie 1-8 9-32 - - - 

- drużynowo 1-6 7-12 - - - 

Turnieje ITTF PRO TOUR 
(Międzynarodowe Mistrzostwa Kraju) 

          

- indywidualnie 1-4 5-16 - - - 

Lista rankingowa seniorów/ek           

- ITTF 1-32 33-80 - - - 

- ETTU 1-16 17-32 - - - 

Puchary klubowe ETTU - 1-4 5-8 - - 

Mistrzostwa Europy Juniorów           

- indywidualnie - 1-4 5-32 - - 

- drużynowo - 1-2 3-8 - - 

Mistrzostwa Europy Kadetów           

- indywidualnie - - 1-8 - - 

- drużynowo - - 1-4 - - 

Turnieje ITTF 
(Międzynarodowe Mistrzostwa Kraju) 

          

- gra pojedyncza - - 1-8 9-16 - 

- drużynowo - - 1-4 5-12 - 

Mistrzostwa Polski Seniorów           

- indywidualnie - 1-4 5-32 - - 

- drużynowo (ekstraklasa) - 1-2 3-4 - - 

Ranking PZTS seniorów (końcowy) 
Ranking PZTS juniorów (końcowy) 
Ranking PZTS kadetów (końcowy) 
Ranking PZTS młodzików (końcowy) 

- 1-6 7-40 41-64 
65-
128 

 - - 1-8 9-32 33-64 

 
    1-4 5-32 33-64 

    - 1-8 9-32 

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski           

- indywidualnie - 1-2 3-6 7-16 start 

Mistrzostwa Polski Juniorów           

- indywidualnie - - 1-6 7-16 start 

- drużynowo - - 1-4 5-8 start 

Mistrzostwa Polski Kadetów (OOM)           
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- gra pojedyncza - - 1 2-4 5-32 

Mistrzostwa wojewódzkie seniorów           

- indywidualnie - - 1 2-4 5-16 

Mistrzostwa wojewódzkie juniorów           

- indywidualnie - - - 1-2 3-16 

Mistrzostwa wojewódzkie kadetów           

- indywidualnie - - - 1 2-6 

 
10.4. W zawodach drużynowych odpowiednią klasę sportową można uzyskad uczestnicząc, w co najmniej 70% 

spotkao odnosząc przy tym: 
10.4.1. - w zawodach międzynarodowych – ponad 50% zwycięstw, 
10.4.2. - w zawodach krajowych – ponad 75% zwycięstw. 

 
 
 

11. KARY REGULAMINOWE 
11.1. Indywidualne kary regulaminowe 
11.2. Wysokośd kary finansowej związanej z nałożeniem indywidualnej kary regulaminowej jest zależna od 

rodzaju nałożonej kary oraz liczby kar nałożonych dotychczas na zawodniczkę lub zawodnika w danym 
sezonie: 

11.2.1. Żółta kartka otrzymana po raz pierwszy - kara finansowa 30 zł; 
11.2.2. Żółta kartka otrzymana po raz drugi - kara finansowa 60 zł; 
11.2.3. Żółta kartka otrzymana po raz trzeci i kolejny - kara finansowa 100 zł oraz kara odsunięcia od 1 

kolejnego meczu ligowego lub turnieju indywidualnego; 
11.2.4. Czerwona kartka otrzymana podczas gry - kara finansowa 100 zł oraz kara odsunięcia od 1 kolejnego 

meczu ligowego lub turnieju. 
11.3. Kary regulaminowe dla klubu 
11.3.1. Nieterminowe zgłoszenie wyniku meczu III lub IV ligi – kara finansowa – 50 zł 
11.3.2. Nie terminowe przesłanie protokołu meczu ligowego – kara finansowa – 50 zł 
11.3.3. Oddanie meczu walkowerem – kara finansowa - 100 zł 
11.4. Wykluczenie z rozgrywek 
11.4.1. W przypadku rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu powoduje 

wykluczenie obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia w rozgrywkach 
drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie. 

11.4.2. Trzykrotne nałożenie na klub sportowy kary regulaminowej w postaci walkowera dla drużyny 
przeciwnej powoduje wykluczenie z rozgrywek drużynowych z prawem uczestniczenia w rozgrywkach 
drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym sezonie. 

11.5. Termin płatności 
11.5.1. Karę finansową dotyczącą zawodów organizowanych przez PWZTS należy wpłacid na konto 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego w terminie 14 dni od daty nałożenia 
indywidualnej kary regulaminowej lub daty wydania decyzji Wydziału Rozgrywek PWZTS o nałożeniu 
kary regulaminowej. 

11.5.2. Wniesienie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek PWZTS dotyczącego nałożonej kary finansowej, 
nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uregulowania kary finansowej w terminie. 

11.5.3. Kluby sportowe, zawodnicy, trenerzy oraz sędziowie posiadający: 
11.5.3.1. Przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

wynikające z przepisów Regulaminu Rozgrywek PZTS; 
11.5.3.2. Przeterminowane zobowiązania finansowe w stosunku do PWZTS wynikające z przepisów 

regulaminów rozgrywek wojewódzkich związków tenisa stołowego, 
11.5.3.3. są uważani za nieuprawnionych do uczestnictwa w zawodach indywidualnych i drużynowych 

wymienionych w Regulaminu Rozgrywek PWZTS. 
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12. PROTESTY 
12.1. Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji w 

wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i przebiegu zawodów indywidualnych lub 
drużynowych podejmuje Komisja Odwoławcza powołana spośród obecnych na zawodach Członków 
Zarządu Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. Decyzje Komisji Odwoławczej są 
ostateczne. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega 
zwrotowi. 

12.2. Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji w 
wysokości 100 zł, dotyczących interpretacji przepisów gry podejmuje Komisja Sędziowska powołana 
przez Sędziego Głównego. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne. W przypadku negatywnego 
rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi. 

12.3. Wszelkie uwagi dotyczące meczu ligowego: warunków gry, uprawnieo zawodników itp., na żądanie 
kierownika lub kapitana drużyny klubowej mogą byd wpisane do protokołu meczowego przed 
rozpoczęciem meczu. Uwagi dotyczące wydarzeo mających miejsce w trakcie meczu powinny byd 
wpisane przez Sędziego Głównego z własnej inicjatywy lub na żądanie kierownika bądź kapitana drużyny 
wnoszącego zastrzeżenia. Uwagi wpisane w protokole meczowym są warunkiem koniecznym do złożenia 
ewentualnego protestu. 

12.4. Decyzje w sprawach protestów zgłaszanych w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia w formie 
pisemnej po wpłaceniu kaucji w wysokości 300 zł dotyczących organizacji lub przebiegu rozgrywek 
indywidualnych i drużynowych wymienionych w niniejszym Regulaminie Rozgrywek podejmuje Wydział 
Rozgrywek PWZTS terminie 14 dni. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja za 
wniesienie protestu nie podlega zwrotowi. 

12.5. Wydział Rozgrywek PWZTS ma prawo do wszczęcia z własnej inicjatywy postępowania wyjaśniającego 
dotyczącego organizacji lub przebiegu rozgrywek indywidualnych i drużynowych wymienionych w 
Regulaminie Rozgrywek PWZTS. 

 

13. TRYB ODWOŁAWCZY 
13.1. Od decyzji Wydziału Rozgrywek PWZTS przysługuje wniesienie odwołania do Zarządu PWZTS w terminie 

7 dni od dnia doręczenia decyzji za pomocą poczty elektronicznej. Decyzje Zarządu PWZTS są ostateczne. 
13.2. W sprawach dotyczących licencji okresowych od decyzji Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

wnioskodawcy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  
 

14. POSTANOWIENIA KOOCOWE 
14.1. Prawo interpretacji przepisów Regulaminu Rozgrywek PWZTS należy do Zarządu Pomorskiego 

Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. 
14.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Rozgrywek mają zastosowanie przepisy Statutu 

Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego. 
14.3. Regulamin Rozgrywek zostanie zatwierdzony przez Zarządu Pomorskiego Wojewódzkiego Związku 

Tenisa Stołowego w dniu ………….. 
 
 


