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Rozdział 1 

PODSTAWY PRAWNE 

1.1. Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o sporcie (Dziennik Ustaw  
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2021 r. Poz. 2142). 

1.2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej, z 2020 Poz. 2261. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy - Prawo 
o stowarzyszeniach). 

1.3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – rok 2020 Poz. 817 – Obwieszczenie Ministra 
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez 
dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. 
rokiem życia. 

1.4. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – rok 2012 Poz. 1108 – Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

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

1.6. Przepisy antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA 2021 (Polish Anti-
Doping Agency) www.antydoping.pl. 

1.7. Przepisy Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (The International Table Tennis 
Federation - ITTF) również w zakresie sportu niepełnosprawnych (ITTF Para Table Tennis) 
- www.ittf.com. 

1.8. Przepisy Europejskiej Unii Tenisa Stołowego (The European Table Tennis Union - ETTU) - 
www.ettu.org. 

1.9. Statut Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim  
(17-09-2016 r). 

1.10. Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

1.11. Regulamin Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2022/2023. 

http://www.antydoping.pl/
http://www.ittf.com/
http://www.ettu.org/


 
6 
 

Rozdział 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym trwa od 1 sierpnia do 31 lipca roku następnego. 
2.2. Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w ramach współzawodnictwa sportowego  

organizuje, współorganizuje i sprawuje nadzór nad rozgrywkami indywidualnymi i drużyno-
wymi szczebla wojewódzkiego. 

2.3. Rozgrywki szczebla wojewódzkiego obejmują: 

2.3.1. Mistrzostwa Województwa 
2.3.1.1. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Skrzatek i Skrzatów. 
2.3.1.2. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Żaczek i Żaków. 
2.3.1.3. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików. 
2.3.1.4. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kadetek i Kadetów. 
2.3.1.5. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorek i Juniorów. 
2.3.1.6. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów. 
2.3.1.7. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Weteranów (zawodnicy 40 lat  

i powyżej). 

2.3.2. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne 
2.3.2.1. Trzy Turnieje Klasyfikacyjne Skrzatek i Skrzatów. 
2.3.2.2. Trzy Turnieje Kwalifikacyjne Żaczek i Żaków. 
2.3.2.3. Trzy Turnieje Kwalifikacyjne Młodziczek i Młodzików. 
2.3.2.4. Trzy Turnieje Kwalifikacyjne Kadetek i Kadetów. 
2.3.2.5. Trzy Turnieje Kwalifikacyjne Juniorek i Juniorów. 
2.3.2.6. Trzy Turnieje Kwalifikacyjne Seniorek i Seniorów. 
2.3.2.7. Trzy Turnieje Kwalifikacyjne Weteranów. 

2.3.3. Rozgrywki ligowe 
2.3.3.1. 3. liga mężczyzn 
2.3.3.2. 4. liga mężczyzn 
2.3.3.3. 5. liga mężczyzn 
2.3.3.4. Klasa „A” mężczyzn 

2.3.4. Drużynowy Puchar Polski 
2.3.4.1. Drużynowy Puchar Polski kobiet. 
2.3.4.2. Drużynowy Puchar Polski mężczyzn. 

2.3.5. Inne imprezy pod patronatem LOZTS. 
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2.4. Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego prowadzi w sezonie 2022/2023 rozgrywki  
w następujących kategoriach wiekowych: 

2.4.1. skrzat w wieku do 9 lat,    urodzeni w 2014 roku i młodsi, 
2.4.2. żak w wieku do 11 lat,    urodzeni w roku 2012 albo później, 
2.4.3. młodzik w wieku 12-13 lat,   urodzeni w latach 2010 - 2011, 
2.4.4. kadet w wieku 14-15 lat,    urodzeni w latach 2008 - 2009, 
2.4.5. junior w wieku 16-19 lat,    urodzeni w latach 2004 - 2007, 
2.4.6. młodzieżowiec w wieku 20-22 lat  urodzeni w latach 2001 - 2003, 
2.4.7. senior w wielu od 23 lat,    urodzeni w roku 2000 albo wcześniej, 
2.4.8. weteran w wieku 40-49 lat,   urodzeni w latach 1974 – 1983 (W40), 
2.4.9. weteran w wieku 50-59 lat,   urodzeni w latach 1964 – 1973 (W50), 

2.4.10. weteran w wieku 60-69 lat,   urodzeni w latach 1954 – 1963 (W60), 
2.4.11. weteran w wieku od 70 lat,   urodzeni w roku 1953 albo wcześniej (W70+). 

2.5. W rozgrywkach weteranów, w uzasadnionych przypadkach i po złożeniu wniosku za pomocą 
poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa  
Stołowego przez zainteresowanego, Wydział Rozgrywek LOZTS może wydać decyzję  
o przeniesieniu na cały sezon do młodszej kategorii wiekowej (Regulamin PZTS na sezon 
2022/2023 poz. 2.1.6.). 
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Rozdział 3 

SYSTEM LICENCYJNY 

3.1. Warunkiem uczestnictwa klubu sportowego, zawodnika, trenera, instruktora oraz sędziego  
w zawodach wszystkich szczebli jest posiadanie licencji okresowej na sezon 2022/2023  
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 2022 r.) aktualnej w dniu rozpoczęcia zawodów danego typu. 

3.2. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje licencje okresowe na pod-
stawie wniosku o nadanie licencji okresowych złożonego w Internetowym Systemie Licencyj-
nym lub przesłanego przez wnioskodawcę za pomocą poczty elektronicznej (tylko licencje 
zawodnika niestowarzyszonego, zawodnika weterana, zawodnika niepełnosprawnego oraz 
sędziego) do Wydziału Rozgrywek na adres e-mailowy wr@pzts.pl. 

3.3. Wnioskodawca po złożeniu wniosku zobowiązany jest do dokonania wpłaty na rzecz PZTS, 
co jest warunkiem nadania licencji. 

3.4. Decyzję o nadaniu licencji okresowej, o odmowie nadania licencji okresowej lub o wezwaniu 
wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku podejmuje Wydział Rozgrywek Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego, przesyłając ją do wiadomości wnioskodawcy za pomocą poczty elektro-
nicznej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. 

3.5. W przypadku nadania licencji okresowych Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego wystawia fakturę, której wersja elektroniczna jest generowana w Internetowym 
Systemie Licencyjnym albo przesyłana za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy 
wnioskodawcy. Na życzenie wnioskodawcy oryginał faktury jest przesyłany za pomocą pocz-
ty tradycyjnej na adres wskazany przez wnioskodawcę. 

3.6. Na prośbę wnioskodawcy Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego wraz  
z decyzją o nadaniu licencji okresowej wydaje: 

3.6.1. w przypadku nadania licencji okresowej klubowej - certyfikat nadania licencji okresowej 
klubowej, 

3.6.2. w przypadku nadania licencji okresowej zawodnika, trenera lub sędziego - kartę plasti-
kową będącą potwierdzeniem nadania licencji okresowej zawodnika, trenera lub  
sędziego. 

3.7. Z chwilą nadania przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji okresowej zawodnika  
(dotyczy licencji S, M, D, niepełnosprawnego, weterana) zawodniczka lub zawodnik są objęci 
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w tenisie stołowym. 

3.8. LICENCJA OKRESOWA KLUBOWA 
3.8.1. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje klubowi sportowemu, 

będącemu członkiem Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego licencję 
okresową klubową (dotyczy również klubów prowadzących zajęcia dla osób niepełno-
sprawnych) po spełnieniu następujących warunków: 

3.8.1.1. Złożenie w Internetowym Systemie Licencyjnym przez klub sportowy wniosku  
o nadanie licencji okresowej klubowej – licencja K (opłata 200 zł). 

mailto:wr@pzts.pl
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3.8.1.2. Do wniosku o licencję klubową w Internetowym Systemie Licencyjnym należy 
dołączyć aktualny odpis z dokumentów rejestrowych klubu oraz ewentualne 
pełnomocnictwa do reprezentowania. 

3.8.1.3. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosun-
ku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.8.1.4. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych klubu sportowego w stosun-
ku do Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, 

3.8.2. Uprawnienia wynikające z nadanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego licencji 
okresowej klubowej mogą być przekazane w trakcie sezonu na inny podmiot po uzy-
skaniu zgody Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

3.9. LICENCJA OKRESOWA TRENERA ALBO INSTRUKTORA 
3.9.1. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowe-
go mogą prowadzić osoby posiadające tytuł trenera lub instruktora. 

3.9.2. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje trenerowi lub instruk-
torowi licencję okresową trenera po spełnieniu następujących warunków: 

3.9.2.1. Złożenie w Internetowym Systemie Licencyjnym wniosku o nadanie licencji 
okresowej trenera albo instruktora - opłata 50 zł wraz z potwierdzeniem posia-
dania uprawnień (trener – egzamin na stopień trenera tenisa stołowego klasy 
drugiej lub wyższej, instruktor – egzamin na instruktora tenisa stołowego, wa-
runkowo ukończenie kursu związanego z tenisem stołowym). 

3.9.2.2. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych trenera lub instruktora w sto-
sunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.9.2.3. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych trenera lub instruktora w sto-
sunku do Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

3.10. LICENCJA OKRESOWA ZAWODNIKA ALBO ZAWODNIKA NIESTOWARZYSZONEGO 
3.10.1. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje licencję okresową 

zawodnika, uprawniającą do gry we wszystkich rozgrywkach, określającą przynależ-
ność klubową po spełnieniu następujących warunków: 

3.10.1.1. złożenie w Internetowym Systemie Licencyjnym wniosku o nadanie licencji 
okresowej zawodnika: 

3.10.1.1.1. licencja M - opłata 40 zł (dla kategorii wiekowej juniora i młodszych), 
3.10.1.1.2. licencja D - opłata 5 zł (dla kategorii wiekowej żaka i ubiegających się 

o nadanie licencji okresowej po raz pierwszy albo urodzonych w roku 
2013 i później). 

3.10.1.1.3. licencja S - opłata 60 zł (dla pozostałych. 
3.10.1.2. posiadanie przez klub sportowy, w którym występuje dana zawodniczka lub 

zawodnik licencji okresowej klubowej, 
3.10.1.3. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika 

w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 
3.10.1.4. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika 

w stosunku do Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 
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3.11. LICENCJA OKRESOWA WETERANA 
3.11.1. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub za-

wodnikowi licencję okresową weterana uprawniającą do udziału wyłącznie w zawodach 
weteranów organizowanych przez PZTS po spełnieniu następujących warunków: 

3.11.1.1. przesłanie za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskie-
go Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: wr@pzts.pl  wniosku o na-
danie licencji okresowej weterana – opłata 80 zł, 

3.11.1.2. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika 
weterana w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

3.11.1.3. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika 
weterana w stosunku do Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

3.12. LICENCJA OKRESOWA ZAWODNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 
3.12.1. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje zawodniczce lub za-

wodnikowi licencję określającą zawodnika niepełnosprawnego uprawniającą do 
uczestnictwa wyłącznie w zawodach osób niepełnosprawnych po spełnieniu następu-
jących warunków: 

3.12.1.1. przesłanie za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskie-
go Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: wr@pzts.pl  wniosku o na-
danie licencji okresowej zawodnika niepełnosprawnego w jednej z klas niepeł-
nosprawności – opłata za licencję wynosi 60 zł), 

3.12.1.2. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika 
niepełnosprawnego w stosunku do Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 

3.12.1.3. brak przeterminowanych zobowiązań finansowych zawodniczki lub zawodnika 
niepełnosprawnego w stosunku do Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego. 

3.13. LICENCJA OKRESOWA SĘDZIEGO 
3.13.1. Sędzią w tenisie stołowym może być osoba, która posiada uprawnienia nadane przez 

LOZTS albo Polski Związek Tenisa Stołowego. 
3.13.2. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego nadaje sędziemu klasy mię-

dzynarodowej, państwowej, 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, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn po spełnieniu na-
stępujących warunków: 

3.13.2.1. zdanie egzaminu okresowego dla sędziów organizowanego przez Polski 
Związek Tenisa Stołowego,  

3.13.2.2. przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy wr@pzts.pl 
wniosku o nadanie licencji okresowej sędziego. Opłata za nadanie licencji wy-
nosi 60 zł. 

3.14. OPŁATY W PZTS ZA LICENCJE 
3.14.1. Licencja klubowa PZTS        - 200 zł. 
3.14.2. Licencja trenera        -   50 zł. 
3.14.3. Licencja zawodnicza: 

3.14.3.1. seniorska (S)       -   60 zł, 
3.14.3.2. młodzieżowa (M) (junior i niższe kategorie wiekowe)  -   40 zł, 
3.14.3.3. weterana (WET)       -   80 zł, 
3.14.3.4. zawodnika niepełnosprawnego (NP)    -   60 zł, 
3.14.3.5. urodzeni w 2013 r. lub młodsi D (licencja po raz pierwszy) -     5 zł, 

mailto:wr@pzts.pl
mailto:wr@pzts.pl
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3.14.4. Licencja sędziego        -   60 zł. 
3.14.5. Należności wymienione w pkt. 3.14.1., 3.14.2., 3.14.3., 3.14.4. należy regulować rów-

nocześnie ze złożeniem wniosku o nadanie licencji przelewem na konto: 
Polski Związek Tenisa Stołowego 
ul. Puławska 300, 02-819 Warszawa 
nr konta: 30 1240 6175 1111 0000 4580 0140 

W cenie licencji zawodniczej zawarte jest ubezpieczenie NNW. 



 
12 
 

Rozdział 4 

ZMIANA PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

4.1. Kontrakt jest dokumentem wiążącym zawodniczkę lub zawodnika z klubem sportowym za-
wierającym postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków oraz warunki ich reali-
zacji. 

4.2. Zawodniczką lub zawodnikiem wolnym jest osoba niezwiązana kontraktem z żadnym klubem 
sportowym oraz nieposiadająca licencji okresowej zawodnika na bieżący sezon rozgrywko-
wy. 

4.3. Zawodniczka lub zawodnik związany aktualnym kontraktem z klubem sportowym może  
wystąpić o zmianę przynależności klubowej jedynie za zgodą dotychczasowego klubu spor-
towego. 

4.4. Zawodniczka lub zawodnik w trakcie jednego sezonu może reprezentować we współzawod-
nictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Tenisa Stołowego tylko jeden klub 
sportowy (z wyjątkiem wypożyczenia, gdzie reprezentuje się dodatkowo klub wypożyczający, 
punkt 4.6.). Licencja Niepełnosprawnego może dodatkowo określić przynależność w roz-
grywkach niepełnosprawnych. 

4.5. W przypadku likwidacji klubu sportowego, stowarzyszenia, innej osoby prawnej lub sekcji  
tenisa stołowego w klubie sportowym zawodniczka lub zawodnik mają prawo do dodatkowej 
zmiany przynależności klubowej w dowolnym terminie. 

4.6. WYPOŻYCZENIA 
4.6.1. Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej juniora lub młodszej może zostać 

wypożyczony na jeden sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wy-
pożyczający). 

4.6.2. Wypożyczony zawodniczka albo zawodnik ma prawo gry wyłącznie w EK, SM, 1L, 2L 
albo DPP (na wszystkich szczeblach) wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypoży-
czony ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidualnych oraz DMP w kategoriach 
młodzieżowych, reprezentując pierwotny klub. 

4.6.3. W meczu może wystąpić jedna wypożyczona osoba (bez limitu w drużynach OSSM). 
4.6.4. Licencję okresową dla zawodniczki albo zawodnika wykupuje pierwotny klub zawodni-

ka. 

4.7. PROCEDURA ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ ZAWODNIKA 
4.7.1. Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje decyzję w spra-

wie zmiany przynależności klubowej zawodniczki lub zawodnika po załączeniu nastę-
pujących dokumentów podczas składania wniosku o licencję okresową zawodnika  
(w dowolnym terminie) w Internetowym Systemie Licencyjnym: 

4.7.1.1. wniosku o zmianę przynależności klubowej (na odpowiednim formularzu). 
4.7.1.2. oświadczenia zawodnika o reprezentowaniu nowego klubu (na odpowiednim 

formularzu), 
4.7.1.3. zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycz-

nego na zmianę przynależności klubowej (w przypadku zawodniczki lub zawod-
nika niepełnoletniego), 



 
13 
 

Rozdział 5 

ORGANIZATORZY ZAWODÓW SPORTOWYCH 

5.1. Decyzję o przyznaniu organizacji zawodów indywidualnych i drużynowych umieszczonych  
w Kalendarzu imprez LOZTS podejmuje Zarząd Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego. 

5.2. Organizator jest zobowiązany do podjęcia z należytą starannością wszelkich działań w celu 
zorganizowania zawodów zgodnie ze Standardami organizacji zawodów. 
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Rozdział 6 

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 

6.1. ORGANIZACJA INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 
6.1.1. Ogólne zasady 

6.1.1.1. Organizatorem Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Województwa (IMW  
i DMW) jest Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Mistrzostwa roz-
grywane są w każdym roku kalendarzowym i mają na celu wyłonienie Mistrzów 
Województwa w poszczególnych kategoriach i konkurencjach przy założeniu, 
że zawodnik startuje tylko w swojej kategorii wiekowej, z wyłączeniem seniorów 
gdzie startować mogą wszyscy oraz młodzików, gdzie startować mogą żacy  
i młodsi. Młodzieżowcy rozgrywają tylko turniej eliminacyjny do Mistrzostw  
Polski. 

6.1.1.2. W Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Województwa obowiązują sto-
ły różnych producentów, posiadające atest ITTF oraz wszystkie odmiany pol-
skich stołów o grubości płyty minimum 22 mm, piłeczki plastikowe Tibhar 
ITTF 40+ Syntt NG, a także rakietki o dwukolorowych okładzinach, których na-
zwy są umieszczone w wykazach ITTF (LARC – List of Authorised Racket 
Cover-ings), obowiązujących w danym okresie czasu. 

6.1.1.3. W Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Województwa prawo startu 
mają wyłącznie zawodnicy, posiadający polskie obywatelstwo. 

6.1.1.4. Zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo rosyjskie albo białoruskie 
nie mogą składać wniosków o licencje ani uczestniczyć w żadnych rozgrywkach 
indywidualnych i drużynowych w Polsce. W sytuacjach nadzwyczajnych i udo-
kumentowanych Zarząd PZTS może wydać zgodę wydania licencji oraz do-
puszczenie do rozgrywek. 

6.1.1.5. Zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie i numer PESEL 
mogą również brać udział w KWGPP oraz GPP. W zakresie opłat traktowani są 
jak zawodnicy polscy. 

6.1.1.6. W indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów prawo startu mają: 
6.1.1.6.1. Zawodnicy, którzy udokumentują miejsce zamieszkania w wojewódz-

twie lubuskim, 
6.1.1.6.2. Zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję okresową zawodnika 

seniora w jakimkolwiek klubie lubuskim, względnie ogólnopolską 
okresową licencję weterana PZTS ze wskazaniem miejsca zamiesz-
kania w województwie lubuskim. 

6.1.1.7. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa w kategoriach: skrzat, żak, 
młodzik, kadet, junior, senior, weteran prawo gry mają wszyscy zgłoszeni. 

6.1.1.8. W Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Województwa: żaków, młodzi-
ków, kadetów i juniorów - zawodnik(czka) może na wszystkich szczeblach (wo-
jewództwo i finał) grać tylko w swojej kategorii wiekowej, za wyjątkiem: Skrza-
tek, Skrzatów, Żaczek, Żaków, którzy mogą też występować w kategorii Mło-
dziczka i Młodzik oraz Skrzatek i Skrzatów w kategorii Żaczka i Żak. 
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6.1.1.9. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa: skrzatów, żaków, młodzików, 
kadetów, juniorów, seniorów i weteranów turniej pocieszenia rozgrywany jest  
o 2. miejsce. 

6.1.1.10. Konkurencje Indywidualnych Mistrzostw Województwa: 
6.1.1.10.1. Skrzaty: 

• gra pojedyncza dziewcząt, 
• gra pojedyncza chłopców. 

6.1.1.10.2. Żacy i Młodzicy: 
• gra pojedyncza i podwójna dziewcząt, 
• gra pojedyncza i podwójna chłopców, 

6.1.1.10.3. Kadeci, Juniorzy, Seniorzy: 
• gra pojedyncza i podwójna kobiet, 
• gra pojedyncza i podwójna mężczyzn, 
• gra mieszana. 

6.1.1.10.4. Weterani: 
• gra pojedyncza mężczyzn (40-49, 50-59, 60-69, 70 lat i starsi), 
• gra podwójna mężczyzn (40-59 lat, 60 lat i starsi). 

6.1.1.11. Nagrody: 
6.1.1.11.1. Zawodniczki i zawodnicy w grach pojedynczych otrzymują: 

• I miejsce – puchar, medal i dyplom, 
• II miejsce – puchar, medal i dyplom, 
• III – IV miejsce – puchar, medal i dyplom. 

6.1.1.11.2. Zawodniczki i zawodnicy w grach podwójnych otrzymują: 
• I miejsce – puchar, medal i dyplom, 
• II miejsce – medal i dyplom, 
• III – IV miejsce – medal i dyplom. 

6.1.1.11.3. Zawodniczki i zawodnicy w grach mieszanych otrzymują: 
• I miejsce – puchar, medal i dyplom, 
• II miejsce – medal i dyplom, 
• III – IV miejsce – medal i dyplom, 

6.1.1.12. Warunkiem rozegrania konkurencji w danej kategorii wiekowej jest udział, co 
najmniej 4 zawodniczek, 4 zawodników lub 4 par. W uzasadnionych przypad-
kach Wydział Rozgrywek Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
może dopuścić do rywalizacji zawodniczek i zawodników z różnych kategorii 
wiekowych. 

6.1.2. Sędziowie 
6.1.2.1. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień 

zawodników do startu w zawodach, zgodności z przepisami używanego przez 
zawodników sprzętu i odzieży sportowej oraz zgodności z przepisami warunków 
rozgrywania zawodów. 

6.1.2.2. W celu usprawnienia przeprowadzenia zawodów, Sędzia Główny wyznacza 
zawodników do sędziowania meczy w turniejach wojewódzkich. 

6.1.2.3. Mecze zawodników, którzy utracili szansę na awans do turnieju MP mogą być 
rozgrywane bez wyznaczonego sędziego. W tej sytuacji grający zawodnicy  
sędziują sobie sami i sami podają wynik do Sędziego Głównego prowadzącego 
zawody. 
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6.1.2.4. Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas Mistrzostw Województwa 
przez Sędziego Głównego i Zastępcę Sędziego Głównego w zakresie ekwiwa-
lentu sędziowskiego i kosztów dojazdu (rozliczanego na podstawie ewidencji 
przebiegu pojazdu lub dołączonych kopii biletów kolejowych albo autobuso-
wych) - rozliczając je bezpośrednio z Sędzią Głównym i Zastępcą Sędziego 
Głównego pokrywa Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. 

6.1.3. Kontrola rakietek 
6.1.3.1. Podczas zawodów mogą być prowadzone wyrywkowe kontrole rakietek, które 

obejmują: 
6.1.3.1.1. sprawdzenie legalności stosowanych okładzin, zgodnie z aktualnie obo-

wiązującą listą ITTF (LARC - List of Authorised Racket Coverings), 
6.1.3.1.2. sprawdzenie okładzin pod kątem widocznych uszkodzeń i modyfikacji 

mechanicznych (dopuszczalne pęknięcie lub brak czopów do 1 cm od 
krawędzi rakietki), 

6.1.3.1.3. kontrolę równomiernego pokrycia powierzchni rakietki okładziną (okła-
dzina nie może być węższa, ani wystawać poza deskę więcej niż ± 2.0 
mm), 

6.1.3.1.4. kontrola całkowitej grubości: okładzina + podkład + klej (w przypadku 
okładzin z podkładem maksymalna średnia dopuszczalna grubość wnosi 
4,04 mm, a w przypadku okładzin bez podkładu - 2,0 mm) prowadzona 
za pomocą typowej miarki sędziowskiej lub lupy z miarką o dokładności 
do 0,1 mm. 

6.1.3.1.5. kontrola płaskości powierzchni okładzin (maksymalna odchyłka w przy-
padku wklęsłości - 0,5 mm, a w przypadku wypukłości +0,2 mm) prowa-
dzona za pomocą typowej miarki sędziowskiej. 

6.1.3.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek modyfikacji lub nieprawidłowości,  
zawodnik grający rakietką z okładziną, co do której są jakieś wątpliwości, może 
zostać zdyskwalifikowany bądź też poproszony o zmianę rakietki. 

6.1.4. Komunikat organizacyjny 
6.1.4.1. Komunikat organizacyjny Mistrzostw Województwa jest przygotowywany przez 

Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego na 14 dni przez rozpoczęciem 
zawodów oraz publikowany na stronie www.lozts.com.pl . 

6.1.5. Warunki uczestnictwa 
6.1.5.1. Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w Mistrzostwach Woje-

wództwa muszą spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym Regulami-
nie Rozgrywek LOZTS oraz szczegółowe warunki określone w komunikacie  
organizacyjnym Mistrzostw Województwa. 

6.1.5.2. Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w Mistrzostwach Woje-
wództwa muszą posiadać aktualną licencję okresową zawodnika. (Nie dotyczy 
Mistrzostw Województwa weteranów). 

6.1.5.3. W Mistrzostwach Województwa w turniejach gier podwójnych i mieszanych mo-
gą występować wyłącznie zawodniczki i zawodnicy znajdujący się na listach 
startowych turniejów gier pojedynczych. 

6.1.6. Zgłoszenia 
6.1.6.1. Zgłoszenia uczestnictwa w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa przyj-

mowane są przez: 
6.1.6.1.1. Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego od klubów sportowych 

oraz zawodniczek lub zawodników niestowarzyszonych na podstawie 
zgłoszenia przesłanego w terminie na 1 dzień przed rozpoczęciem  
zawodów (do godz. 21:00) za pomocą poczty elektronicznej do LOZTS 
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na adres e-mailowy: lubuski@pzts.pl lub telefonicznie, w takim samym 
terminie, na nr 957-386-869 lub nr 508-567-326. 

6.1.7. Zasady losowania gier pojedynczych 
6.1.7.1. Obowiązuje ranking zawodników po trzech GPP (suma punktów), 
6.1.7.2. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-

tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego Mistrzostw. 

6.1.7.3. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

6.1.8. Zasady losowania gier podwójnych i mieszanych 
6.1.8.1. Rozstawienie par w turniejach gier podwójnych i mieszanych następuje na pod-

stawie sumy punktów zawodniczek lub zawodników pary na podstawie Rankin-
gu Wojewódzkich List Klasyfikacyjnych w danej kategorii wiekowej. 

6.1.8.2. W przypadku par posiadających jednakową liczbę punktów, o kolejności na  
listach startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez za-
wodniczkę lub zawodnika (w grze mieszanej - zawodnika) porównywanych par,  
a w przypadku jej równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głów-
nego Mistrzostw. 

6.1.9. Turniej gier podwójnych i mieszanych we wszystkich kategoriach rozgrywa się sys-
temem bezpośredniej eliminacji (pucharowo), bez turnieju pocieszenia, a pojedynki to-
czą się do 3 wygranych setów. 

6.1.10. Ustalenie miejsc w grach pojedynczych: 
1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-12, 13-16, 17-24, 25-32. 

6.1.11. Sprawozdawczość wynikowa 
6.1.11.1. Wyniki i klasyfikacje końcowe Mistrzostw Województwa publikowane są na 

stronie internetowej Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
www.lozts.com.pl, w najbliższy wtorek po zakończeniu Mistrzostw Wojewódz-
twa. 

6.2. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SKRZATEK I SKRZATÓW 
6.2.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza dziewcząt, 
• gra pojedyncza chłopców. 

6.2.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł. 
6.2.3. Rozstawienie na podstawie Rankingu Skrzatek i Skrzatów po trzecim Wojewódzkim 

Turnieju Kwalifikacyjnym. 
6.2.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Skrzatek i Skrzatów odbywają się systemem 

pucharowym z turniejem pocieszenia o 2. miejsce i wyłonienia dalszych miejsc. Poje-
dynki rozgrywane są do 3 wygranych setów. 

6.3. INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŻACZEK I ŻAKÓW 
6.3.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza i podwójna dziewcząt, 
• gra pojedyncza i podwójna chłopców. 

6.3.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł - indywidualna, 20 zł – drużynowa. 
6.3.3. Rozstawienie na podstawie Rankingu Żaczek i Żaków po trzecim Grand Prix Polski 

Żaczek i Żaków. 

mailto:lubuski@pzts.pl
http://www.lozts.com.pl/
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6.3.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Żaczek i Żaków odbywają się System dwue-
tapowym: 
• I etap - bez udziału zawodników mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 

którzy tym samym uzyskują prawo gry od ćwierćfinałów, pozostali upraw-
nieni zawodnicy grają systemem pucharowym (do 3 wygranych setów) do 
wyłonienia finalistów turnieju, którzy uzyskują prawo gry w finałach Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Żaczek i Żaków. Pozostali zawodnicy grają 
od tyłu o piąte miejsce dające prawo gry o uzupełnienie stawki ćwierćfina-
listów Mistrzostw Województwa do ośmiu zawodników. 
Uwaga 
W przypadkach, gdy żaden zawodnik nie ma limitu lub tylko jeden zawod-
nik posiada limit do udziału w Mistrzostwach Polski, nie rozgrywa się dru-
giego etapu, a turniej pocieszenia rozgrywa się o piąte miejsce. 

• II etap - najlepsza ósemka (zawodnicy z limitami do MP oraz kolejni czołowi  
zawodnicy z I etapu) gra systemem pucharowym (do trzech wygranych 
setów). 

6.3.5. Drużynowe Mistrzostwa z udziałem czterech lub więcej drużyn rozgrywane są syste-
mem „pucharowym”, natomiast przy 2 - 3 drużynach systemem „każdy z każdym”. 
Rozgrywane będą mecze o miejsca 3 i 4. 

6.3.6. Rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów dwóch najlep-
szych zawodniczek lub zawodników w drużynie danego klubu sportowego na podsta-
wie Rankingu Żaczek i Żaków po trzecim Grand Prix Polski Żaczek i Żaków. W przy-
padku drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności na listach starto-
wych decyduje największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub zawodni-
ka porównywanych drużyn, a w przypadku jej równości losowanie przeprowadzane 
przez Sędziego Głównego zawodów. 

6.3.7. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Żaczek i Żaków rozgrywane są wg protokołu - 
wzór nr 2. Drużyna składa się z minimum dwóch, a maksimum 4 zawodników(czek). 
Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie 
z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn. 

6.3.8. Układ gier w meczu drużynowym: mecz składa się 3 - 5 gier rozgrywanych kolejno we-
dług poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn  
3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów): 

1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5. gra 
A - X B - Y debel A - Y B - X 

6.3.9. Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać 
wprowadzony do gry po drugiej grze w meczu. 

6.4. INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  
MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW 

6.4.1. Konkurencje: 
• gra pojedyncza i podwójna dziewcząt, 
• gra pojedyncza i podwójna chłopców. 

6.4.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł - indywidualna, 20 zł - drużynowa. 
6.4.3. Rozstawienie na podstawie Rankingu Młodziczek i Młodzików po trzecim Grand Prix 

Polski Młodziczek i Młodzików. 
6.4.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików odbywają się System 

dwuetapowym: 
• I etap - bez udziału zawodników mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 
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którzy tym samym uzyskują prawo gry od ćwierćfinałów, pozostali upraw-
nieni zawodnicy grają systemem pucharowym (do 3 wygranych setów) do 
wyłonienia finalistów turnieju, którzy uzyskują prawo gry w finałach Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Młodziczek i Młodzików. Pozostali zawodni-
cy grają od tyłu o piąte miejsce dające prawo gry o uzupełnienie stawki 
ćwierćfinalistów Mistrzostw Województwa do ośmiu zawodników. 
Uwaga 
W przypadkach, gdy żaden zawodnik nie ma limitu lub tylko jeden zawod-
nik posiada limit do udziału w Mistrzostwach Polski, nie rozgrywa się dru-
giego etapu, a turniej pocieszenia rozgrywa się o piąte miejsce. 

• II etap - najlepsza ósemka (zawodnicy z limitami do MP oraz kolejni czołowi  
zawodnicy z I etapu) gra systemem pucharowym (do trzech wygranych 
setów). 

6.4.5. Drużynowe Mistrzostwa z udziałem czterech lub więcej drużyn rozgrywane są syste-
mem „pucharowym”, natomiast przy 2 - 3 drużynach systemem „każdy z każdym”. 
Rozgrywane będą mecze o miejsca 3 i 4. 

6.4.6. Rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów dwóch najlep-
szych zawodniczek lub zawodników w drużynie danego klubu sportowego na podsta-
wie Rankingu Młodziczek i Młodzików po trzecim Grand Prix Polski Młodziczek i Mło-
dzików. W przypadku drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności na 
listach startowych decyduje największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę 
lub zawodnika porównywanych drużyn, a w przypadku jej równości losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego zawodów. 

6.4.7. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodziczek i Młodzików rozgrywane są wg pro-
tokołu - wzór nr 2. Drużyna składa się z minimum dwóch, a maksimum 4 zawodni-
ków(czek). Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym 
stole, zgodnie z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z dru-
żyn. 

6.4.8. Układ gier w meczu drużynowym: mecz składa się 3 - 5 gier rozgrywanych kolejno we-
dług poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn  
3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów): 

1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5. gra 
A - X B - Y debel A - Y B - X 

6.4.9. Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać 
wprowadzony do gry po drugiej grze w meczu. 

6.4.10. W DMW Młodziczek i Młodzików mają również prawo grać drużyny, które posiadają  
limit na Mistrzostwa Polski. Poza drużynami posiadającymi limit na DMP do Mistrzostw 
tych zakwalifikuje się najlepsza drużyna z eliminacji wojewódzkiej. 

6.5. INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  
KADETEK I KADETÓW 

6.5.1. Konkurencje: 
• gra pojedyncza i podwójna kobiet, 
• gra pojedyncza i podwójna mężczyzn, 
• gra mieszana. 

6.5.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł - indywidualna, 20 zł - drużynowa. 
6.5.3. Rozstawienie na podstawie Rankingu Kadetek i Kadetów po trzecim Grand Prix Polski 

Kadetek i Kadetów. 
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6.5.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Kadetek i Kadetów odbywają się System 
dwuetapowym: 
• I etap - bez udziału zawodników mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 

którzy tym samym uzyskują prawo gry od ćwierćfinałów, pozostali upraw-
nieni zawodnicy grają systemem pucharowym (do 3 wygranych setów) do 
wyłonienia finalistów turnieju, którzy uzyskują prawo gry w finałach Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów. Pozostali zawodnicy 
grają od tyłu o piąte miejsce dające prawo gry o uzupełnienie stawki 
ćwierćfinalistów Mistrzostw Województwa do ośmiu zawodników. 
Uwaga 
W przypadkach, gdy żaden zawodnik nie ma limitu lub tylko jeden zawod-
nik posiada limit do udziału w Mistrzostwach Polski, nie rozgrywa się dru-
giego etapu, a turniej pocieszenia rozgrywa się o piąte miejsce. 

• II etap - najlepsza ósemka (zawodnicy z limitami do MP oraz kolejni czołowi  
zawodnicy z I etapu) gra systemem pucharowym (do trzech wygranych 
setów). 

6.5.5. Drużynowe Mistrzostwa z udziałem czterech lub więcej drużyn rozgrywane są syste-
mem „pucharowym”, natomiast przy 2 - 3 drużynach systemem „każdy z każdym”. 
Rozgrywane będą mecze o miejsca 3 i 4. 

6.5.6. Rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów 2 najlepszych 
zawodniczek lub zawodników w drużynie danego klubu sportowego na podstawie Ran-
kingu Kadetek i Kadetów po trzecim Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów. W przypad-
ku drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolejności na listach startowych 
decyduje największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub zawodnika po-
równywanych drużyn, a w przypadku jej równości losowanie przeprowadzane przez 
Sędziego Głównego zawodów. 

6.5.7. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kadetek i Kadetów rozgrywane są wg protokołu 
- wzór nr 2. Drużyna składa się z minimum dwóch, a maksimum 4 zawodników(czek). 
Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie 
z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn. 

6.5.8. Układ gier w meczu drużynowym: mecz składa się 3 - 5 gier rozgrywanych kolejno we-
dług poniższego układu, a mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn  
3 zwycięstw (gry do 3 wygranych setów): 

1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5. gra 
A - X B - Y debel A - Y B - X 

6.5.9. Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka lub jeden zawodnik rezerwowy może zostać 
wprowadzony do gry po drugiej grze w meczu. 

6.5.10. W DMW Kadetek i Kadetów mają również prawo grać drużyny, które posiadają limit na 
Mistrzostwa Polski. Poza drużynami posiadającymi limit na DMP do Mistrzostw tych 
zakwalifikuje się najlepsza drużyna z eliminacji wojewódzkiej. 

6.6. INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA  
JUNIOREK I JUNIORÓW 

6.6.1. Konkurencje: 
• gra pojedyncza i podwójna kobiet, 
• gra pojedyncza i podwójna mężczyzn, 
• gra mieszana. 

6.6.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł - indywidualna, 30 zł - drużynowa. 
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6.6.3. Rozstawienie na podstawie Rankingu Kadetek i Kadetów po trzecim Grand Prix Polski 
Juniorek i Juniorów. 

6.6.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Juniorek i Juniorów odbywają się System 
dwuetapowym: 
• I etap - bez udziału zawodników mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 

którzy tym samym uzyskują prawo gry od ćwierćfinałów, pozostali upraw-
nieni zawodnicy grają systemem pucharowym (do 3 wygranych setów) do 
wyłonienia finalistów turnieju, którzy uzyskują prawo gry w finałach Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów. Pozostali zawodnicy 
grają od tyłu o piąte miejsce dające prawo gry o uzupełnienie stawki 
ćwierćfinalistów Mistrzostw Województwa do ośmiu zawodników. 
Uwaga 
W przypadkach, gdy żaden zawodnik nie ma limitu lub tylko jeden zawod-
nik posiada limit do udziału w Mistrzostwach Polski, nie rozgrywa się dru-
giego etapu, a turniej pocieszenia rozgrywa się o piąte miejsce. 

• II etap - najlepsza ósemka (zawodnicy z limitami do MP oraz kolejni czołowi  
zawodnicy z I etapu) gra systemem pucharowym (do trzech wygranych 
setów). 

6.6.5. Drużynowe Mistrzostwa z udziałem czterech lub więcej drużyn rozgrywane są syste-
mem „pucharowym”, natomiast przy 2 - 3 drużynach systemem „każdy z każdym”. 
Rozgrywane będą mecze o miejsca 3 i 4. 

6.6.6. Rozstawienie w turniejach drużynowych: na podstawie sumy punktów 2 najlepszych 
zawodniczek lub 3 najlepszych zawodników w drużynie danego klubu sportowego 
na podstawie Rankingu Juniorek i Juniorów po trzecim Grand Prix Polski Juniorek  
i Juniorów. W przypadku drużyn klubów sportowych posiadających jednakową liczbę 
punktów o kolejności na listach startowych decyduje największa liczba punktów posia-
dana przez zawodniczkę lub zawodnika porównywanych drużyn, a w przypadku jej 
równości losowanie przeprowadzane przez Sędziego Głównego zawodów. 

6.6.7. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorek rozgrywane są wg protokołu - wzór  
nr 2. Drużyna składa się z minimum dwóch, a maksimum 4 zawodniczek. Mecz składa 
się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym 
kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn (gry do 3 wygranych se-
tów. 

1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5. gra 
A - X B - Y debel A - Y B - X 

6.6.8. Zmiany: wyłącznie jedna zawodniczka rezerwowa może zostać wprowadzona do gry 
po drugiej grze w meczu. 

6.6.9. Drużynowe Mistrzostwa Województwa Juniorów rozgrywane są wg protokołu - wzór  
nr 1. Drużyna juniorów składa się z minimum trzech, a maksimum 5 zawodników. 
Mecz składa się maksymalnie z 5 gier, kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie 
z poniższym kluczem aż do osiągnięcia 3 zwycięstw przez jedną z drużyn (gry do 3 
wygranych setów). 

1. gra 2. gra 3. gra 4. gra 5. gra 
A - X B - Y C - Z A - Y B - X 

6.6.10. Zmiany: wyłącznie jeden zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony do gry po  
trzeciej grze w meczu. 
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6.6.11. W DMW Juniorek i Juniorów mają również prawo grać drużyny, które posiadają limit na 
Mistrzostwa Polski. Poza drużynami posiadającymi limit na DMP do Mistrzostw tych 
zakwalifikuje się najlepsza drużyna z eliminacji wojewódzkiej. 

6.7. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SENIORÓW 
6.7.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza i podwójna kobiet, 
• gra pojedyncza i podwójna mężczyzn, 
• gra mieszana. 

6.7.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł. 
6.7.3. Rozstawienie na podstawie Rankingu Seniorek i Seniorów po trzecim Grand Prix Pol-

ski Seniorek i Seniorów. 
6.7.4. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Seniorek i Seniorów odbywają się System 

dwuetapowym: 
• I etap - bez udziału zawodników mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 

którzy tym samym uzyskują prawo gry od ćwierćfinałów, pozostali upraw-
nieni zawodnicy grają systemem pucharowym (do 3 wygranych setów) do 
wyłonienia zwycięzcy turnieju, który uzyskuje prawo gry w finałach Indy-
widualnych Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów. Pozostali zawodnicy 
grają od tyłu o piąte miejsce dające prawo gry o uzupełnienie stawki 
ćwierćfinalistów Mistrzostw Województwa do ośmiu zawodników. 
Uwaga 
W przypadkach, gdy żaden zawodnik nie ma limitu lub tylko jeden zawod-
nik posiada limit do udziału w Mistrzostwach Polski, nie rozgrywa się dru-
giego etapu, a turniej pocieszenia rozgrywa się o piąte miejsce. 

• II etap - najlepsza ósemka (zawodnicy z limitami do MP oraz kolejni czołowi  
zawodnicy z I etapu) gra systemem pucharowym (do trzech wygranych 
setów). 

6.8. INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA WETERANÓW 
6.8.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza, 
• gra podwójna mężczyzn. 

6.8.2. Wysokość opłaty wpisowego:  
6.8.2.1. 25 zł dla zawodników, którzy uczestniczyli, w co najmniej w jednym WTK wete-

ranów w sezonie 2022/2023, 
6.8.2.2. 50 zł dla zawodników, którzy nie startowali w żadnym WTK weteranów w sezo-

nie 2022/2023. 
6.8.3. Indywidualne Mistrzostwa Województwa Weteranów w czterech kategoriach wieko-

wych (40-49, 50-59, 60-69, 70 lat i starsi) rozgrywa się systemem pucharowym z tur-
niejem pocieszenia o 2 miejsce. Pojedynki rozgrywane są do 3 wygranych setów.  
W turnieju pocieszenia pojedynki mogą być rozgrywane do dwóch wygranych setów. 

6.8.4. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów w przypadku niewystar-
czającej ilości zgłoszeń w grze pojedynczej, aby przeprowadzić rozgrywki w danej ka-
tegorii wiekowej, kategorie mogą być łączone (starsi zawodnicy do młodszej kategorii 
wiekowej). 

6.8.5. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów w przypadku zgłoszenia 
się nie więcej niż: 

6.8.5.1. 4. zawodników turniej rozgrywa się systemem „każdy z każdym”, 
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6.8.5.2. 8. zawodników turniej rozgrywany jest systemem „grupowo-pucharowym”  
wg diagramu - Wzór nr 6) 

6.8.6. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów w grze podwójnej rozgry-
wane są dwa turnieje z podziałem na następujące kategorie wiekowe: 40-59 lat oraz  
60 lat i starsi. 

6.8.7. W Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Weteranów w grze podwójnej, zawod-
nicy mogą grać tylko kategorii wiekowej określonej w pkt. 6.8.6. 

6.8.8. Rozstawienie na podstawie Rankingu Weteranów po trzecim Wojewódzkim Turnieju 
Kwalifikacyjnym Weteranów. 
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Rozdział 7 

WOJEWÓDZKIE TURNIEJE KWALIFIKACYJNE 

7.1. ORGANIZACJA WOJEWÓDZKICH TURNIEJÓW KWALIFIKACYJNYCH 
7.1.1. Ogólne zasady 

7.1.1.1. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne (WTK) rozgrywane są wyłącznie w grach 
pojedynczych w kategoriach: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, senior, weteran 
(40-49, 50-59, 60-69, 70 lat i starsi). 

7.1.1.2. W WTK prawo startu mają wyłącznie zawodnicy, posiadający polskie obywatel-
stwo oraz Obywatele Ukrainy posiadający numer PESEL. 

7.1.1.3. W WTK - we wszystkich kategoriach wiekowych nie mogą startować zawod-
niczki i zawodnicy posiadający limit na Grand Prix Polski (GPP). 

7.1.1.4. W WTK w kategoriach: skrzat, żak, młodzik, kadet, junior, senior, weteran, 
wszystkie gry są rozgrywane do trzech wygranych setów. 

7.1.1.5. W WTK Skrzatów, Żaków, Młodzików, Kadetów, Juniorów i Seniorów - zawod-
nik(czka) może grać w swojej kategorii wiekowej oraz starszej kategorii wieko-
wej. 

7.1.1.6. WTK Skrzatów Żaków, Młodzików, Kadetów, Juniorów i Seniorów (dotyczy za-
wodniczek i zawodników) są otwarte, dostępne bez eliminacji. 

7.1.1.7. Z 1. WTK żaków, młodzików, kadetów, juniorów i seniorów, do 1. GPP żaków, 
młodzików, kadetów, juniorów i seniorów, awansuje 1 zawodnik(czka), nie li-
cząc zawodników, którzy uzyskali limit z poprzedniego sezonu za miejsca 1-32 
w rankingu. System rozgrywania WTK jak w pkt. 7.1.1.9. 

7.1.1.8. Z 2. WTK i 3. WTK żaków, młodzików, kadetów, juniorów i seniorów, do GPP 
awansuje 1 zawodnik(czka), nie licząc zawodników, którzy uzyskali limit z po-
przedniego GPP za miejsca 1-32 w rankingu. 

7.1.1.9. W WTK: skrzatów, żaków, młodzików, kadetów, juniorów, seniorów i weteranów 
turniej pocieszenia rozgrywany jest o 3. miejsce. 

7.1.1.10. W przypadku zgłoszenia do WTK mniej niż 32 zawodników turniej może by ro-
zegrany systemem mieszanym (grupowo – pucharowy). 

7.1.1.11. W Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych obowiązują stoły różnych produ-
centów, posiadające atest ITTF, oraz wszystkie odmiany polskich stołów o gru-
bości płyty minimum 22 mm, piłeczki plastikowe Tibhar ITTF 40+ Syntt NG,  
a także rakietki o dwukolorowych okładzinach (czerwona i czarna), których na-
zwy są umieszczone w wykazach ITTF (LARC – List of Authorised Racket 
Cover-ings), obowiązujących w danym okresie czasu 

7.1.2. Sędziowie 
7.1.2.1. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień 

zawodników do startu w zawodach, zgodności z przepisami używanego przez 
zawodników sprzętu i odzieży sportowej oraz zgodności z przepisami warunków 
rozgrywania zawodów. 
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7.1.2.2. W celu usprawnienia przeprowadzenia zawodów, Sędzia Główny wyznacza 
zawodników do sędziowania meczy w turniejach wojewódzkich. 

7.1.2.3. Mecze zawodników, którzy utracili szansę na awans do turnieju GPP mogą być 
rozgrywane bez wyznaczonego sędziego. W tej sytuacji grający zawodnicy sę-
dziują sobie sami i sami podają wynik do Sędziego Głównego prowadzącego 
zawody. 

7.1.2.4. Koszty obsługi sędziowskiej realizowanej podczas WTK przez Sędziego Głów-
nego i Zastępcę Sędziego Głównego w zakresie ekwiwalentu sędziowskiego  
i kosztów dojazdu (rozliczanego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu lub 
dołączonych kopii biletów kolejowych albo autobusowych) - rozliczając je bez-
pośrednio z Sędzią Głównym i Zastępcą Sędziego Głównego pokrywa Lubuski 
Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. 

7.1.3. Kontrola rakietek 
7.1.3.1. Podczas zawodów mogą być prowadzone wyrywkowe kontrole rakietek, które 

obejmują: 
7.1.3.1.1. sprawdzenie legalności stosowanych okładzin, zgodnie z aktualnie obo-

wiązującą listą ITTF (LARC - List of Authorised Racket Coverings), 
7.1.3.1.2. sprawdzenie okładzin pod kątem widocznych uszkodzeń i modyfikacji 

mechanicznych (dopuszczalne pęknięcie lub brak czopów do 1 cm od 
krawędzi rakietki), 

7.1.3.1.3. kontrolę równomiernego pokrycia powierzchni rakietki okładziną (okła-
dzina nie może być węższa, ani wystawać poza deskę więcej niż ± 2.0 
mm), 

7.1.3.1.4. kontrola całkowitej grubości: okładzina + podkład + klej (w przypadku 
okładzin z podkładem maksymalna średnia dopuszczalna grubość wnosi 
4,04 mm, a w przypadku okładzin bez podkładu - 2,0 mm) prowadzona 
za pomocą typowej miarki sędziowskiej lub lupy z miarką o dokładności 
do 0,1 mm. 

7.1.3.1.5. kontrola płaskości powierzchni okładzin (maksymalna odchyłka w przy-
padku wklęsłości - 0,5 mm, a w przypadku wypukłości +0,2 mm) prowa-
dzona za pomocą typowej miarki sędziowskiej. 

7.1.3.2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek modyfikacji lub nieprawidłowości,  
zawodnik grający rakietką z okładziną, co do której są jakieś wątpliwości, może 
zostać zdyskwalifikowany bądź też poproszony o zmianę rakietki. 

7.1.4. Komunikat organizacyjny 
7.1.4.1. Komunikat organizacyjny WTK jest przygotowywany przez Lubuski Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego na 14 dni przez rozpoczęciem zawodów oraz publi-
kowany na stronie www.lozts.com.pl . 

7.1.5. Warunki uczestnictwa 
7.1.5.1. Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w Wojewódzkich Turnie-

jach Kwalifikacyjnych muszą spełniać wszystkie warunki określone w niniejszym 
Regulaminie Rozgrywek LOZTS na sezon 2022/2023 oraz szczegółowe warun-
ki określone w komunikacie organizacyjnym WTK. 

7.1.5.2. Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w Wojewódzkich Turnie-
jach Kwalifikacyjnych muszą posiadać aktualną licencję okresową zawodnika. 

7.1.5.3. W Wojewódzkich Turniejach Kwalifikacyjnych Weteranów prawo startu mają: 
7.1.5.3.1. Zawodnicy, którzy udokumentują miejsce zamieszkania w wojewódz-

twie lubuskim, 
7.1.5.3.2. Zawodnicy, którzy posiadają aktualną licencję okresową zawodnika 

seniora w jakimkolwiek klubie lubuskim, względnie ogólnopolską okre-
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sową licencję weterana PZTS ze wskazaniem miejsca zamieszkania  
w województwie lubuskim. 

7.1.6. Zgłoszenia 
7.1.6.1. Zgłoszenia uczestnictwa w WTK przyjmowane są przez: 

7.1.6.1.1. Lubuski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego od klubów sportowych 
oraz zawodniczek lub zawodników niestowarzyszonych na podstawie 
zgłoszenia przesłanego w terminie na 1 dzień przed rozpoczęciem 
zawodów (do godz. 21:00) za pomocą poczty elektronicznej do LOZTS 
na adres e-mailowy: lubuski@pzts.pl lub telefonicznie, w takim samym 
terminie, na nr 957-386-869 lub nr 508-567-326. 

7.1.7. Zasady losowania 
7.1.7.1. Na 1. WTK we wszystkich kategoriach wiekowych rozstawienia dokonuje się na 

podstawie Listy Rankingowej z poprzedniego sezonu, po skorygowaniu o aktu-
alne roczniki. 

7.1.7.2. Na 2. WTK Listy Rankingowe tworzy się na podstawie wyników 1. WTK (GPP). 
7.1.7.3. Listy Rankingowe do 3. WTK tworzy się z sumy punktów dwóch poprzednich 

WTK (GPP). 
7.1.8. Ustalenie miejsc w grach pojedynczych: 1, 2, 3-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-24, 25-32. 
7.1.9. Sprawozdawczość wynikowa 

7.1.9.1. Wyniki i klasyfikacje końcowe WTK publikowane są na stronie internetowej Lu-
buskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego www.lozts.com.pl, w najbliż-
szy wtorek po zakończeniu Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego. 

7.2. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY SKRZATEK I SKRZATÓW 
7.2.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza dziewcząt, 
• gra pojedyncza chłopców. 

7.2.2. Wysokość opłaty wpisowego: 10 zł. 
7.2.3. System rozgrywania turnieju Skrzatek i Skrzatów – w zależności od ilości startujących 

zawodników(czek). 
7.2.4. Rozstawienie na podstawie Rankingu Skrzatek i Skrzatów. 

7.2.4.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-
tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 

7.2.4.2. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

7.2.5. WTK rozgrywane są systemem „pucharowym” z turniejem pocieszenia o 3. miejsce do 
wyłonienia miejsc dalszych. 

7.3. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY ŻACZEK I ŻAKÓW 
7.3.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza dziewcząt, 
• gra pojedyncza chłopców. 

7.3.2. Wysokość opłaty wpisowego: 10 zł. 
7.3.3. System rozgrywania turnieju Żaczek i Żaków – w zależności od ilości startujących za-

wodników(czek). 
7.3.4. Rozstawienie na podstawie Rankingu Żaczek i Żaków. 

mailto:lubuski@pzts.pl
http://www.pzts.pl/
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7.3.4.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-
tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 

7.3.4.2. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

7.3.5. Z 1. WTK Żaczek i Żaków do 1. GPP Żaczek i Żaków awansuje 1 zawodnik(czka), nie 
licząc zawodników, którzy uzyskali limit z poprzedniego sezonu za miejsca 1-32.  
System rozgrywania WTK jak w pkt. 7.3.7. 

7.3.6. Z 2. WTK i 3. WTK Żaczek i Żaków do GPP awansuje 1 zawodnik(czka), nie licząc za-
wodników(czek), którzy uzyskali limit PZTS. 

7.3.7. WTK rozgrywane są systemem „pucharowym” z turniejem pocieszenia o 3. miejsce do 
wyłonienia miejsc dalszych. 

7.4. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY MŁODZICZEK I MŁODZIKÓW 
7.4.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza dziewcząt, 
• gra pojedyncza chłopców. 

7.4.2. Wysokość opłaty wpisowego: 10 zł. 
7.4.3. System rozgrywania turnieju Młodziczek i Młodzików – w zależności od ilości startują-

cych zawodników(czek). 
7.4.4. Rozstawienie na podstawie Rankingu Młodziczek i Młodzików. 

7.4.4.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-
tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 

7.4.4.2. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

7.4.5. Z 1. WTK Młodziczek i Młodzików do 1. GPP Młodziczek i Młodzików awansuje 1 za-
wodnik(czka), nie licząc zawodników, którzy uzyskali limit z poprzedniego sezonu za 
miejsca 1 - 32. System rozgrywania WTK jak w pkt. 7.3.7. 

7.4.6. Z 2. WTK i 3. WTK Młodziczek i Młodzików do GPP awansuje 1 zawodnik(czka), nie li-
cząc zawodników(czek), którzy uzyskali limit PZTS. 

7.4.7. WTK rozgrywane są systemem „pucharowym” z turniejem pocieszenia o 3. miejsce do 
wyłonienia miejsc dalszych. 

7.5. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY KADETEK I KADETÓW 
7.5.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza kobiet, 
• gra pojedyncza mężczyzn. 

7.5.2. Wysokość opłaty wpisowego: 10 zł. 
7.5.3. System rozgrywania turnieju Kadetek i Kadetów – w zależności od ilości startujących 

zawodników(czek). 
7.5.4. Rozstawienie na podstawie Rankingu Kadetek i Kadetów. 

7.5.4.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-
tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 
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7.5.4.2. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

7.5.5. Z 1. WTK Kadetek i Kadetów do 1. GPP Kadetek i Kadetów awansuje 1 zawod-
nik(czka), nie licząc zawodników, którzy uzyskali limit z poprzedniego sezonu za miej-
sca 1 - 32. System rozgrywania WTK jak w pkt. 7.4.7. 

7.5.6. Z 2. WTK i 3. WTK Kadetek i Kadetów do GPP awansuje 1 zawodnik(czka), nie licząc 
zawodników(czek), którzy uzyskali limit PZTS. 

7.5.7. WTK rozgrywane są systemem „pucharowym” z turniejem pocieszenia o 3. miejsce do 
wyłonienia miejsc dalszych. 

7.6. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY JUNIOREK I JUNIORÓW 
7.6.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza kobiet, 
• gra pojedyncza mężczyzn, 

7.6.2. Wysokość opłaty wpisowego: 10 zł. 
7.6.3. System rozgrywania turnieju Juniorek i Juniorów – w zależności od ilości startujących 

zawodników(czek). 
7.6.4. Rozstawienie na podstawie Rankingu Juniorek i Juniorów. 

7.6.4.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-
tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 

7.6.4.2. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

7.6.5. Z 1. WTK Juniorek i Juniorów do 1. GPP Juniorek i Juniorów awansuje 1 zawod-
nik(czka), nie licząc zawodników, którzy uzyskali limit z poprzedniego sezonu za miej-
sca 1 - 32. System rozgrywania WTK jak w pkt. 7.5.7. 

7.6.6. Z 2. WTK i 3. WTK Juniorek i Juniorów do GPP awansuje 1 zawodnik(czka), nie licząc 
zawodników(czek), którzy uzyskali limit PZTS. 

7.6.7. WTK rozgrywane są systemem „pucharowym” z turniejem pocieszenia o 3. miejsce do 
wyłonienia miejsc dalszych. 

7.7. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY SENIOREK I SENIORÓW 
7.7.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza kobiet, 
• gra pojedyncza mężczyzn. 

7.7.2. Wysokość opłaty wpisowego: 10 zł. 
7.7.3. System rozgrywania turnieju Seniorek i Seniorów – w zależności od ilości startujących 

zawodników(czek). 
7.7.4. Rozstawienie na podstawie Rankingu Seniorek i Seniorów. 

7.7.4.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-
tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 

7.7.4.2. Zawodniczki i zawodnicy z tego samego klubu sportowego nie mogą rywalizo-
wać w 1. rundzie turnieju głównego gry pojedynczej. 

7.7.5. Z 1. WTK Seniorek i Seniorów do 1. GPP Seniorek i Seniorów awansuje 1 zawod-
nik(czka), nie licząc zawodników, którzy uzyskali limit z poprzedniego sezonu za miej-
sca 1 - 16. System rozgrywania WTK jak w pkt. 7.6.7. 
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7.7.6. Z 2. WTK i 3. WTK Seniorek i Seniorów do GPP awansuje 1 zawodnik(czka), nie licząc 
zawodników(czek), którzy uzyskali limit PZTS. 

7.7.7. WTK rozgrywane są systemem „pucharowym” z turniejem pocieszenia o 3. miejsce do 
wyłonienia miejsc dalszych. 

7.8. WOJEWÓDZKI TURNIEJ KWALIFIKCYJNY WETERANÓW 
7.8.1. Konkurencje: 

• gra pojedyncza mężczyzn, 
7.8.2. Wysokość opłaty wpisowego: 15 zł. 
7.8.3. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne Weteranów są otwarte, dostępne bez eliminacji. 
7.8.4. WTK rozgrywane jest w czterech kategoriach wiekowych (40-49, 50-59, 60-69, 70 lat  

i starsi). 
7.8.5. System rozgrywania turnieju zależy od ilości uczestników w danej kategorii wiekowej. 
7.8.6. Systemem pucharowy z turniejem pocieszenia o 3. miejsce. 
7.8.7. Pojedynki rozgrywane są do 3 wygranych setów. W turnieju pocieszenia pojedynki 

mogą być rozgrywane do dwóch wygranych setów. 
7.8.8. W Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Weteranów w przypadku zgłoszenia się nie 

więcej niż: 
7.8.8.1. 4. zawodników turniej rozgrywa się systemem „każdy z każdym”, 
7.8.8.2. 8. zawodników turniej rozgrywany jest systemem „grupowo-pucharowym”  

wg diagramu - Wzór nr 6. 
7.8.9. Rozstawienie w 1. WTK Weteranów zawodnika przechodzącego do starszej kategorii 

wiekowej następuje z zachowaniem liczby punktów według końcowego Wojewódzkie-
go Rankingu Weteranów w sezonie 2021/2022. 

7.8.10. Rozstawienie na podstawie Rankingu Weteranów. 
7.8.10.1. W przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę punk-

tów oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w Wojewódzkich Turniejach 
Kwalifikacyjnych o kolejności na listach startowych decyduje losowanie prze-
prowadzane przez Sędziego Głównego. 

7.8.11. Warunkiem rozegrania zawodów w danej kategorii wiekowej jest udział, co najmniej  
4 zawodników. W uzasadnionych przypadkach Wydział Rozgrywek Lubuskiego Okrę-
gowego Związku Tenisa Stołowego może dopuścić do rywalizacji zawodniczek i za-
wodników z różnych kategorii wiekowych. 
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Rozdział 8 

ROZGRYWKI LIGOWE 

8.1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ROZGRYWEK LIGOWYCH 
8.1.1. Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych 

8.1.1.1. Przekazanie miejsca w rozgrywkach drużynowych pomiędzy klubami sporto-
wymi 3. ligi mężczyzn lub niższych klas rozgrywkowych następuje na podstawie 
decyzji Wydziału Rozgrywek Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stoło-
wego oraz decyzji Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
po złożeniu następujących dokumentów: 

8.1.1.1.1. wspólnego wniosku klubów sportowych o wyrażeniu zgody na przeka-
zanie miejsca w 3. lidze mężczyzn lub niższych klasach rozgrywko-
wych, który należy złożyć w terminie do dnia 10 września 2022 roku, 

8.1.1.1.2. uchwały klubu sportowego X o przekazaniu miejsca na rzecz klubu 
sportowego Y, 

8.1.1.1.3. uchwały klubu sportowego Y o przejęciu miejsca od klubu kluby spor-
towego X; 

8.1.1.1.4. potwierdzenia wniesienia opłaty na rzecz Lubuskiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego za przejęcie miejsca: w 3. lidze mężczyzn - 
opłata - 1.000 zł., w 4. ligi i niższych klasach rozgrywkowych mężczyzn 
- 500 zł. 

8.1.2. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach ligowych 
8.1.2.1. Zawodniczki i zawodnicy zamierzający uczestniczyć w rozgrywkach ligowych 

muszą spełniać wszystkie warunki określone w Regulaminie Rozgrywek PZTS 
na sezon 2022/2023. 

8.1.2.2. Przed rozpoczęciem rozgrywek kluby przesyłają, bezpośrednio drogą elektro-
niczną, do Polskiego Związku Tenisa Stołowego następujące dokumenty: 

8.1.2.2.1. wnioski o zmianę przynależności klubowej wraz z oświadczeniami za-
wodników, 

8.1.2.2.2. wniosek o nadanie licencji okresowych zawodników (do wiadomości 
LOZTS), 

8.1.2.2.3. zgłoszenie drużyny do rozgrywek, 
8.1.2.2.4. wniosek o przyznanie licencji klubowej (do wiadomości LOZTS). 

8.1.2.3. Przed rozpoczęciem rozgrywek kluby przesyłają do LOZTS następujące doku-
menty: 

8.1.2.3.1. potwierdzenie uczestnictwa w rozgrywkach na dany sezon. 
8.1.2.3.2. ankietę klubu. 
8.1.2.3.3. dowód opłaty wpisowego do rozgrywek i rocznej składki członkowskiej. 

8.1.2.4. Każda grająca drużyna ligowa, przed rozpoczęciem rozgrywek musi przesłać 
do LOZTS na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej podstawowy skład 
drużyny w ilości 5 zawodników. 
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8.1.2.4.1. W przypadku zachorowania jednego zawodnika mecz nie będzie prze-
kładany. 

8.1.2.4.2. W przypadku zachorowania dwóch lub więcej zawodników (zachoro-
wania udokumentowane przez lekarza) na wniosek drużyny mecz zo-
stanie przełożony na inny termin. 

8.1.2.5. Zawodniczka lub zawodnik w jednym terminie ligowym (piątek - czwartek) nie 
może uczestniczyć w dwóch lub więcej meczach ligowych w różnych szcze-
blach rozgrywek ligowych z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 10.1.5.1 Regu-
laminu Rozgrywek PZTS – sezon 2022/2023 („Zawodniczka albo zawodnik po-
siadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka w kategorii wiekowej młodzie-
żowca, mogą występować w jednym terminie ligowym w rozgrywkach 1L i od-
powiednio EK albo SM w kategorii wiekowej juniora i młodszych mogą wystę-
pować 2L, 1L, EK albo SM w jednym terminie”). 

8.1.2.6. Zawodniczka lub zawodnik, który w sezonie rozgrywkowym rozegrał 3 mecze 
ligowe w wyższej klasie rozgrywkowej traci prawo gry w danym sezonie w niż-
szej klasie rozgrywkowej z wyjątkiem: 

8.1.2.6.1. Kategorii wiekowej juniora i młodszych, które po rozegraniu w danym 
sezonie 7 meczów ligowych w rozgrywkach Ekstraklasy Kobiet, Super-
ligi Mężczyzn lub 1. ligi kobiet i mężczyzn tracą prawo gry w danym 
sezonie w niższej klasie rozgrywkowej, 

8.1.2.7. Zawodniczka lub zawodnik w kategorii wiekowej junior, który rozegrał 3 mecze 
w 2. lidze traci prawo gry w niższej klasie rozgrywkowej. 

8.1.2.8. Polska zawodniczka lub zawodnik, nieobjęty szkoleniem w OSSM, może 
uczestniczyć w rozgrywkach ligach i DPP oraz jednocześnie w zagranicznych 
rozgrywkach ligowych (pkt. 5.1.7. Regulaminu Rozgrywek PZTS). 

8.1.3. Gospodarz 
8.1.3.1. Gospodarz meczu ligowego jest zobowiązany do podjęcia z należytą staranno-

ścią wszelkich działań w celu zorganizowania meczu ligowego zgodnie ze 
Standardami organizacji zawodów. 

8.1.3.2. Gospodarzem meczu ligowego jest drużyna, wymieniona w terminarzu rozgry-
wek na pierwszej pozycji, która otrzymuje rozstawienie A. W rundzie rewanżo-
wej zmianie ulega gospodarz meczu. 

8.1.3.3. Gospodarz meczu ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków roz-
grywania meczu ligowego: sprzęt sportowy (stoły wraz z zestawem siatki, stoliki 
i krzesła dla sędziów, numeratory, pojemniki na ręczniki, numery stołów, płotki o 
odpowiedniej kolorystyce o wysokości 75 cm okalające pola gry), źródła oświe-
tlenia o natężeniu, co najmniej 400 luksów nad całym polem gry, temperatura, 
co najmniej 16 stopni Celsjusza. 

8.1.3.4. W rozgrywkach obowiązują stoły dopuszczone przez ITTF oraz wszystkie od-
miany polskich stołów o grubości płyty minimum 22 mm. 

8.1.3.5. W rozgrywkach obowiązują dowolne marki piłeczek plastikowych z oznakowa-
niem 40+, po minimum 3 sztuki na stół. 

8.1.3.6. Gospodarz meczu ma obowiązek powiadomienia drużyny gości oraz Przewod-
niczącego Wydziału Rozgrywek LOZTS o miejscu rozegrania meczu, w przy-
padku zmiany miejsca spotkania. 

8.1.3.7. Gospodarz ma obowiązek oczekiwania na drużynę gości 30 minut. Niemniej 
jednak, jeżeli istnieje możliwość rozegrania spotkania, należy je rozegrać, nie-
zależnie od przekroczenia limitu czasu oczekiwania na przeciwnika (chodzi  
o sytuacje wyjątkowe, takie jak na przykład zdarzenie losowe na drodze). W ta-
kim przypadku drużyna gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na drużynę go-
ści przez 60 minut od godziny wyznaczonej na rozpoczęcie meczu. Drużyna 
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gości jest zobowiązana powiadomić telefonicznie gospodarza o zdarzeniu lo-
sowym na drodze. 

8.1.4. Udział zawodnika zagranicznego 
8.1.4.1. Klub sportowy może zgłosić do składu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach 

drużynowych dowolną liczbę zawodniczek i zawodników zagranicznych. 
8.1.4.2. W drużynie uczestniczącej w meczu ligowym może wystąpić jedna zawodnicz-

ka lub jeden zawodnik nieposiadający obywatelstwa polskiego lub Karty Polaka. 
8.1.5. Warunki uczestnictwa w meczu 

8.1.5.1. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki: 
8.1.5.1.1. posiadać aktualną licencję i okazywać ją na żądanie sędziego lub kapi-

tana drużyny przeciwnej, 
8.1.5.1.2. posiadać ważne badania lekarskie, określające zdolność do udziału  

w zawodach, 
8.1.5.1.3. posiadać przepisowy sprzęt (tj. zgodny z zapisami niniejszego Regu-

laminu, dotyczącymi „Kontroli rakietki w ograniczonym zakresie – pkt. 
6.1.3.2 i 7.1.3.2), strój sportowy, w tym jednakowe koszulki przez za-
wodników z tego samego klubu w grach podwójnych, 

8.1.5.1.4. nieposiadanie zaległości finansowych względem LOZTS. 
8.1.5.2. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie dru-

żyn. 
8.1.5.3. Brak jednolitych strojów drużyny w czasie prezentacji, jak i gier podwójnych, 

powoduje nałożenie na klub kary regulaminowej. 
8.1.5.4. Drużyna zgłaszająca się do prezentacji w składzie mniejszym niż przewiduje 

minimalny skład (4 osoby), uważana jest za niekompletną. 
8.1.5.5. Czas oczekiwania na zawodnika wywołanego do gry wynosi 5 minut. Jeżeli po 

upływie tego czasu zawodnik nie stawił się w pole gry to przegrywa mecz wal-
kowerem. Zawodnik ani drużyna nie tracą prawa do gry w następnych spotka-
niach meczu. 

8.1.6. Opłaty regulaminowe 
8.1.6.1. Roczna składka członkowska   - 250 zł, 
8.1.6.2. Wpisowe do rozgrywek 2. ligi kobiet   - 130 zł, 
8.1.6.3. Wpisowe do rozgrywek 3. ligi mężczyzn   - 350 zł, 
8.1.6.4. Wpisowe do rozgrywek 4. ligi mężczyzn   - 300 zł, 
8.1.6.5. Wpisowe do rozgrywek 5. ligi mężczyzn   - 250 zł, 
8.1.6.6. Wpisowe do rozgrywek klasy „A” mężczyzn  - 200 zł, 
8.1.6.7. Opłata za przełożenie meczu   - 100 zł. 

8.1.7. Termin meczu ligowego 
8.1.7.1. Termin meczu ligowego jest określony w Terminarzu Rozgrywek poszczegól-

nych lig podany przez Wydział Rozgrywek LOZTS. 
8.1.7.2. Przedział godzin meczów (stałe godziny): 

8.1.7.2.1. jedna drużyna w klubie - godz. 16.00, 
8.1.7.2.2. dwie drużyny w klubie - 13.00 i 16.00, 
8.1.7.2.3. trzy drużyny w klubie - 10.00, 13.00 i 16.00, 
8.1.7.2.4. cztery lub więcej drużyn w klubie - od 9.00 - 18.00 wg ustaleń klubu. 

8.1.7.3. Gospodarz meczu ma prawo ustalić godzinę rozegrania spotkania inną niż po-
dano w terminarzu, ale tylko w przedziale godzin 9.00 – 18.00. Ma jednak obo-
wiązek skutecznego powiadomienia o zmianie drużynę gości, Wydział Rozgry-
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wek LOZTS i sędziego meczu, (jeżeli został wyznaczony na mecz przez 
LOZTS), na co najmniej 48 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia 
spotkania. 

8.1.8. Przełożenie terminu meczu ligowego 
8.1.8.1. Drużyna ma prawo wnioskować do Wydziału Rozgrywek LOZTS o zmianę ter-

minu meczu tylko w uzasadnionych przypadkach. Wniosek taki będzie rozpa-
trywany, jedynie w przypadku, jeżeli wpłynie do WR LOZTS na adres  
lubuski@pzts.pl nie później niż na 7 dni przed datą ustaloną w terminarzu roz-
grywek. 

8.1.8.2. Nieodpłatne przełożenie terminu meczu stanowi udział w turnieju głównym 
GPP, turnieju międzynarodowym, mistrzostwach Polski lub powołanie do repre-
zentacji Polski jednego z zawodników(czek) drużyny może stanowić podstawę 
do tego, aby mecz został przełożony z urzędu przez WR LOZTS na inny termin. 
Nowy termin winien zostać uzgodniony pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
i uzyskać aprobatę prowadzącego rozgrywki. Przy braku porozumienia po-
między klubami termin kolizyjnego meczu zostaje obligatoryjnie wyzna-
czony na środę, poprzedzająca daną kolejkę ligową. 

8.1.8.3. Przełożenie terminu meczu ostatniej kolejki 2. rundy jest niedozwolone. 
8.1.8.4. Zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie dotyczące stanu zdrowia zawodniczek 

lub zawodników nie może być podstawą do przełożenia terminu meczu. 
8.1.8.5. Odpłatne przełożenie terminu meczu może nastąpić po uzyskaniu zgody dru-

żyny przeciwnej i Wydziału Rozgrywek Lubuskiego Okręgowego Związku Teni-
sa Stołowego zgodnie z następującymi zasadami: 

8.1.8.5.1. przełożenie terminu meczu może nastąpić wyłącznie na termin wcze-
śniejszy w stosunku do terminu meczu wskazanego w terminarzu ligo-
wym lub termin późniejszy, lecz przed terminem następnej kolejki ligo-
wej, 

8.1.8.5.2. do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty regulami-
nowej w wysokości 100 zł na konto LOZTS. 

8.1.9. Ustalenie kolejności w tabeli 
8.1.9.1. W przypadku dwóch drużyn posiadających jednakową liczbę punktów o kolej-

ności decyduje zawsze wynik bezpośredniej rywalizacji. 
8.1.9.2. W przypadku trzech i więcej drużyn posiadających jednakową liczbę punktów 

opracowuje się dodatkową tabelę uwzględniającą wyłącznie wyniki meczów li-
gowych pomiędzy zainteresowanymi drużynami, w której o kolejności miejsc 
decydują kolejno: liczba punktów, stosunek gier wygranych do przegranych, 
stosunek setów zdobytych do straconych oraz stosunek piłek zdobytych do 
straconych. 

8.1.10. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych 
8.1.10.1. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych we wszystkich klasach rozgrywko-

wych następuje na podstawie pisemnego wniosku klubu sportowego. 
8.1.10.2. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych przed rozpoczęciem pierwszej rundy 

rozgrywek ligowych skutkuje uzupełnieniem (w miarę możliwości) składu drużyn 
uczestniczących w danej klasie rozgrywkowej. 

8.1.10.3. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie pierwszej rundy rozgrywek 
ligowych skutkuje anulowaniem wyników wszystkich meczów danej drużyny ro-
zegranych w pierwszej rundzie oraz korektą tabeli. 

8.1.10.4. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą 
rundą a drugą rundą skutkuje zachowaniem wyników wszystkich meczów danej 
drużyny rozegranych w 1. rundzie. 
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8.1.10.5. Wycofanie drużyny z rozgrywek ligowych w trakcie drugiej rundy rozgrywek li-
gowych skutkuje anulowaniem wyników wszystkich meczów danej drużyny ro-
zegranych w drugiej rundzie przy zachowaniu wszystkich meczów danej druży-
ny rozegranych w pierwszej rundzie oraz korektą tabeli. 

8.1.10.6. W przypadku wykluczenia drużyny z rozgrywek ligowych stosuje się identyczne 
zasady, jak w przypadku wycofania drużyny z rozgrywek ligowych. 

8.1.11. Wykluczenie z rozgrywek 
8.1.11.1. Rozpisanie protokołu meczu ligowego bez faktycznego rozegrania meczu skut-

kuje wykluczeniem obydwu drużyn z rozgrywek drużynowych z prawem uczest-
niczenia w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w następnym 
sezonie. 

8.1.11.2. Drużyna, która odda trzy spotkania walkowerem lub spotkania zostaną zweryfi-
kowane takim wynikiem, zostaje wykluczona z dalszych rozgrywek z prawem 
uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych niższej klasy rozgrywkowej w na-
stępnym sezonie. 

8.1.12. Sprawozdawczość wynikowa 
8.1.12.1. Sędzia meczu zobowiązany jest do wypełniania Protokołu Meczu w sposób 

bardzo staranny i czytelny, tak, aby Wydział Rozgrywek mógł bez problemów 
dokonać weryfikacji meczu. Wszystkie komórki Protokołu muszą być wypeł-
nione. W miejscach do tego wyznaczonych, Protokół musi być podpisany. 

8.1.12.2. Gospodarz meczu jest zobowiązany do niezwłocznego (najpóźniej po upływie  
3 godzin od zakończenia spotkania), poinformowania o wyniku Wydział Roz-
grywek LOZTS za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  
lubuski@pzts.pl oraz telefonicznie LOZTS nr tel. kom. 508 56 73 26 tel. 95 738 
68 69 oraz do przesłania w ciągu 48 godzin od zakończenia spotkania, elektro-
nicznego Protokołu zawodów na adres e-mailowy lubuski@pzts.pl. 

8.1.12.3. Wersja papierowa Protokołu – oryginał pozostaje w klubie (gospodarza meczu) 
do końca sezonu, na wypadek potrzeby wglądu. 

8.1.12.4. Nienadesłanie do Wydziału Rozgrywek LOZTS elektronicznego protokołu me-
czu e-mailem w ciągu 2 dni od rozegrania meczu, pociąga za sobą walkower  
i nałożenie kary regulaminowej za oddanie spotkania walkowerem. 

8.1.13. Weryfikacja rozgrywek 
8.1.13.1. Weryfikację rozgrywek wojewódzkich drużynowych i indywidualnych prowadzi 

Wydział Rozgrywek LOZTS. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu 
LOZTS, następnie WR PZTS w pierwszej instancji i do Zarządu PZTS w drugiej 
instancji. Decyzje Zarządu PZTS są ostateczne. 

8.1.13.2. Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest elektroniczny protokół z meczu lub jego 
brak. 

8.1.13.3. Odpowiedzialnym za weryfikację sal do rozgrywek 3. ligi, 4. ligi, 5. ligi i klasy „A” 
jest Wydział Rozgrywek LOZTS. Weryfikacji podlega sala pod kątem warunków 
do gry, takich jak: rozmiary pola gry, rodzaj oświetlenia, ogrzewanie, wyposa-
żenie w sprzęt, stan podłogi, szatnie z zapleczem sanitarnym, itp. 

8.1.13.4. Mecz zostaje zweryfikowany, jako walkower dla przeciwnika: 
8.1.13.4.1. drużyny, która wzbrania się grać pod nadzorem sędziego wyznaczo-

nego przez Wydział Spraw Sędziowskich LOZTS, 
8.1.13.4.2. drużyny, która nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż  

30 minut (jeżeli nie spełniono zapisu pkt. 8.1.3.7.), 
8.1.13.4.3. drużyny gospodarzy, która nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jedna-

kowej jakości stołów oraz piłek, 
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8.1.13.4.4. drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny 
meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w przepisowym 
czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w czasie meczu. 
Określonym czasem do usunięcia awarii oświetlenia jest jedna godzi-
na, a w przypadku włączeń przez Zakład Energetyczny – 2 godziny. 
Gry niedokończone wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się 
na korzyść zespołu gości, gry zakończone – zgodnie z uzyskanym wy-
nikiem, 

8.1.13.4.5. drużyny, która stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż  
4 zawodników, 

8.1.1.1.1. drużyny, która wstawiła do gry zawodnika nieuprawnionego (brak ak-
tualnej zdolności do zawodów, zawodnik w okresie karencji, dyskwalifi-
kacji, nie posiadający licencji itp.), 

8.1.13.4.6. drużyny, która nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika  
o miejscu rozgrywek lub nie przesłała w określonym terminie protokołu 
meczu do prowadzącego rozgrywki, 

8.1.13.4.7. drużyny, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finan-
sowych wobec LOZTS. 

8.2. 3. LIGA MĘŻCZYZN 
8.2.1. System rozgrywek 

8.2.1.1. Rozgrywki 3. ligi z udziałem 12 drużyn uprawnionych do udziału w tej klasie 
rozgrywek na podstawie wyników osiągniętych w sezonie 2021/2022. 

8.2.1.2. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 6 zawodników, z prawem gry 
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po 
pierwszej serii gier. 

8.2.1.3. Zawodnicy rezerwowi muszą być obecni na sali w momencie przedmeczowej 
prezentacji drużyny. 

8.2.1.4. W zespołach 3. ligi mężczyzn mogą występować kobiety z tego samego Klubu. 
8.2.1.5. Mecz składa się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach wg pkt. 

8.2.1.9. Spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów. 
8.2.1.6. Mecz kończy się po rozegraniu wszystkich gier. 
8.2.1.7. Protokół meczu - wzór nr 3. 
8.2.1.8. Rozstawienie A-B-C-D w protokole przysługuje gospodarzom, a X-Y-W-Z go-

ściom. Ustawienie zawodników jest dowolne (bez rannkingu). 
8.2.1.9. Układ gier w meczu 

Stół nr 1  Stół nr 2 
1. gra pojedyńcza A - X    2. gra pojedyńcza C - W 
3. gra pojedyńcza B - Y    4. gra pojedyńcza D - Z 
5. gra podwójna 1    6. gra podwójna 2 
7. gra pojedyńcza A - Y    8. gra pojedyńcza C - Z 
9. gra pojedyńcza B - X  10. gra pojedyńcza D - W 

8.2.1.10. Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następu-
jąco: 

8.2.1.10.1. 1. runda - w jednej grupie, każda drużyna z każdą po jednym meczu 
według wylosowanego klucza: 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1-12 6-12 12-11 5-12 12-10 4-12 12-9 3-12 12-8 2-12 12-7 
2-11 7-5 1-10 6-4 11-9 5-3 10-8 4-2 9-7 3-1 8-6 
3-10 8-4 2-9 7-3 1-8 6-2 11-7 5-1 10-6 4-11 9-5 
4-9 9-3 3-8 8-2 2-7 7-1 1-6 6-11 11-5 5-10 10-4 
5-8 10-2 4-7 9-1 3-6 8-11 2-5 7-10 1-4 6-9 11-3 
6-7 11-1 5-6 10-11 4-5 9-10 3-4 8-9 2-3 7-8 1-2 

8.2.1.10.2. 2. runda - 6 pierwszych drużyn tworzy grupę „A”, a pozostałe 6 drużyn 
tworzy grupę spadkową „B”. W ramach tych grup drużyny rozgrywają 
tylko mecze rewanżowe. Drużynom zalicza się wszystkie wyniki spo-
tkań z pierwszej rundy. Przydzielenie numerów do rundy rewanżowej 
jest zgodne z miejscami zajętymi w pierwszej rundzie. Układ spotkań 
drużyn jest następujący: 

I II III IV V 
1-6 3-6 6-5 2-6 6-4 
2-5 4-2 1-4 3-1 5-3 
3-4 5-1 2-3 4-5 1-2 

7-12 9-12 12-11 8-12 12-10 
8-11 10-8 7-10 9-7 11-9 
9-10 11-7 8-9 10-11 7-8 

Gospodarzami spotkań są drużyny, które w pierwszej rundzie grały na 
wyjazdach. 

8.2.1.11. Pierwsza drużyna z grupy „A” awansuje do rozgrywek 2. Ligi Mężczyzn grupy 
VIII (dolnośląsko-lubuskiej). 

8.2.1.12. Ostatnie dwie drużyny z grupy „B” spadają do odpowiednich 4. Lig Mężczyzn 
(północnej, południowej). 

8.2.1.13. W rozgrywkach 3. ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych 
punktów. W wypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc de-
cydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainte-
resowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje przy ustalaniu kolejności 
każdego miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna otrzy-
muje 2 punkty, za remis 1 punkt i za porażkę 0 punktów. 

8.3. 4. LIGA MĘŻCZYZN 
8.3.1. System rozgrywek 

8.3.1.1. W rozgrywkach 4. Ligi występuje 20 zespołów, podzielone na dwie grupy Połu-
dniową i Północną. Po 10 zespołów w każdej grupie. 

8.3.1.2. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 6 zawodników, z prawem gry 
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po 
pierwszej serii gier.  

8.3.1.3. Zawodnicy rezerwowi muszą być obecni na sali w momencie przedmeczowej 
prezentacji drużyny. 

8.3.1.4. Mecz składa się z 14 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach wg pkt. 
8.3.1.8. Spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów. 

8.3.1.5. Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 8 zwycięstw. 
8.3.1.6. Rozstawienie A-B-C-D w protokole przysługuje gospodarzom, a W-X-Y-Z go-

ściom. Ustawienie zawodników jest dowolne. 
8.3.1.7. Protokół meczu - wzór nr 4. 
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8.3.1.8. Układ gier w meczu 
Stół nr 1  Stół nr 2 

  1. gra pojedyńcza A - W    2. gra pojedyńcza B - X 
  3. gra pojedyńcza C - Y    4. gra pojedyńcza D - Z 
  5. gra podwójna 1    6. gra podwójna 2 
  7. gra pojedyńcza A - X    8. gra pojedyńcza B - W 
  9. gra pojedyńcza D - Y  10. gra pojedyńcza C - Z 
11. gra pojedyńcza A - Y  12. gra pojedyńcza C - W 
13. gra pojedyńcza B - Z  14. gra pojedyńcza D - X 

8.3.1.9. Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następu-
jąco: 

8.3.1.9.1. 1. runda - w jednej grupie, każda drużyna z każdą po jednym meczu 
według wylosowanego klucza: 

I II III IV V VI VII VIII IX 
1-10 5-10 10-9 4-10 10-8 3-10 10-7 2-10 10-6 
2-9 6-4 1-8 5-3 9-7 4-2 8-6 3-1 7-5 
3-8 7-3 2-7 6-2 1-6 5-1 9-5 4-9 8-4 
4-7 8-2 3-6 7-1 2-5 6-9 1-4 5-8 9-3 
5-6 9-1 4-5 8-9 3-4 7-8 2-3 6-7 1-2 

8.3.1.9.2. 2. runda – 5 pierwszych drużyn tworzy grupę „A”, a pozostałe 5 drużyn 
tworzy grupę spadkową „B”. W ramach tych grup drużyny rozgrywają 
tylko mecze rewanżowe. Drużynom zalicza się wszystkie wyniki spo-
tkań z pierwszej rundy. Przydzielenie numerów do rundy rewanżowej 
jest zgodne z miejscami zajętymi w pierwszej rundzie. Układ spotkań 
drużyn jest następujący: 

I II III IV V 
2-5 4-2 1-4 3-1 5-3 
3-4 5-1 2-3 4-5 1-2 

7-10 9-7 6-9 8-6 10-8 
8-9 10-6 7-8 9-10 6-7 

Gospodarzami spotkań są drużyny, które w pierwszej rundzie grały na 
wyjazdach. 

8.3.1.10. Pierwsza drużyna z grupy „A” awansuje do rozgrywek 3. Ligi Mężczyzn. 
8.3.1.11. Ostatnia drużyna z grupy „B” spada do odpowiedniej 5. Ligi Mężczyzn (północ-

nej, południowej) i ewentualnie spada jeszcze tyle drużyn, ile zespołów południa 
lub północy spada z 3. Ligi Mężczyzn. 

8.3.1.12. W rozgrywkach 4. ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych 
punktów. W wypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc de-
cydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainte-
resowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje przy ustalaniu kolejności 
każdego miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna otrzy-
muje 2 punkty, za remis 1 punkt i za porażkę 0 punktów. 

8.4. 5. LIGA MĘŻCZYZN 
8.4.1. System rozgrywek 

8.4.1.1. W rozgrywkach 5. Ligi występuje 20 zespołów, podzielone na dwie grupy Połu-
dniową i Północną. Po 10 zespołów w każdej grupie. 
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8.4.1.2. Drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 6 zawodników, z prawem gry 
zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po 
pierwszej serii gier.  

8.4.1.3. Zawodnicy rezerwowi muszą być obecni na sali w momencie przedmeczowej 
prezentacji drużyny. 

8.4.1.4. Mecz składa się z 14 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach wg pkt. 
8.4.1.7. Spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów. 

8.4.1.5. Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 8 zwycięstw. 
8.4.1.6. Rozstawienie A-B-C-D w protokole przysługuje gospodarzom, a W-X-Y-Z go-

ściom. Ustawienie zawodników jest dowolne. 
8.4.1.7. Protokół meczu - wzór nr 4. 
8.4.1.8. Układ gier w meczu 

Stół nr 1  Stół nr 2 
  1. gra pojedyńcza A - W    2. gra pojedyńcza B - X 
  3. gra pojedyńcza C - Y    4. gra pojedyńcza D - Z 
  5. gra podwójna 1    6. gra podwójna 2 
  7. gra pojedyńcza A - X    8. gra pojedyńcza B - W 
  9. gra pojedyńcza D - Y  10. gra pojedyńcza C - Z 
11. gra pojedyńcza A - Y  12. gra pojedyńcza C - W 
13. gra pojedyńcza B - Z  14. gra pojedyńcza D - X 

8.4.1.9. Układ meczów w poszczególnych kolejkach ligowych przedstawia się następu-
jąco: 

8.4.1.9.1. 1. runda - w jednej grupie, każda drużyna z każdą po jednym meczu 
według wylosowanego klucza: 

I II III IV V VI VII VIII IX 
1-10 5-10 10-9 4-10 10-8 3-10 10-7 2-10 10-6 
2-9 6-4 1-8 5-3 9-7 4-2 8-6 3-1 7-5 
3-8 7-3 2-7 6-2 1-6 5-1 9-5 4-9 8-4 
4-7 8-2 3-6 7-1 2-5 6-9 1-4 5-8 9-3 
5-6 9-1 4-5 8-9 3-4 7-8 2-3 6-7 1-2 

8.4.1.9.2. 2. runda – 5 pierwszych drużyn tworzy grupę „A”, a pozostałe 5 drużyn 
tworzy grupę spadkową „B”. W ramach tych grup drużyny rozgrywają 
tylko mecze rewanżowe. Drużynom zalicza się wszystkie wyniki spo-
tkań z pierwszej rundy. Przydzielenie numerów do rundy rewanżowej 
jest zgodne z miejscami zajętymi w pierwszej rundzie. Układ spotkań 
drużyn jest następujący: 

I II III IV V 
2-5 4-2 1-4 3-1 5-3 
3-4 5-1 2-3 4-5 1-2 

7-10 9-7 6-9 8-6 10-8 
8-9 10-6 7-8 9-10 6-7 

Gospodarzami spotkań są drużyny, które w pierwszej rundzie grały na 
wyjazdach. 

8.4.1.10. Pierwsza drużyna z grupy „A” awansuje do rozgrywek 4. Ligi Mężczyzn. 
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8.4.1.11. Ostatnia drużyna z grupy „B” spada do odpowiedniej Klasy „A” Ligi Mężczyzn 
(północnej, południowej) i ewentualnie spada jeszcze tyle drużyn, ile zespołów 
południa lub północy spada z 4. Ligi Mężczyzn. 

8.4.1.12. W rozgrywkach 5. ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych 
punktów. W wypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc de-
cydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainte-
resowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje przy ustalaniu kolejności 
każdego miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna otrzy-
muje 2 punkty, za remis 1 punkt i za porażkę 0 punktów. 

8.5. KLASA „A” 
8.5.1. System rozgrywek 

8.5.1.1. Rozgrywki Klasy „A” są przeprowadzane jednorundowo. 
8.5.1.2. Zespoły zostaną podzielone na dwie podgrupy „Południową” i „Północną”,  

w której minimum występować muszą 4. drużyny. 
8.5.1.3. Jeżeli ilość drużyn będzie mniejsza niż 4, rozgrywki przeprowadzone będą  

w jednej grupie. 
8.5.1.4. Rozegranych zostaje 6. turniejów. 
8.5.1.5. W Klasie „A” zespoły mogą być mieszane. 
8.5.1.6. Drużyna składa się z 4. osób. 
8.5.1.7. Dopuszcza się do rozgrywek drużyny niekompletne. 
8.5.1.8. System gier turniejowy z grami o wszystkie miejsca. 
8.5.1.9. Za ostatnie miejsce w turnieju zawodnik otrzymuje 1 pkt, za przedostatnie miej-

sce 2 pkt itd. 
8.5.1.10. Ustalenie miejsca drużyny wg punktów uzyskanych przez wszystkich zawodni-

ków zespołu. 
8.5.1.11. Pierwsze drużyny obu podgrup uzyskują awans do 5. Ligi Mężczyzn,  

a w przypadku występowania w jednej grupie, awans uzyskują dwa najlepsze 
zespoły w końcowej klasyfikacji. 
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Rozdział 9 

WOJEWÓDZKA EDYCJA PUCHARU POLSKI 

9.1. Drużyna składa się z minimum 3 zawodniczek lub zawodników, a maksimum 4 zawodni-
czek lub zawodników. 

9.2. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone są systemem bezpośredniej eliminacji 
(pucharowo) - jeden mecz. 

9.3. Mecz składa się z 4 do 7 gier kolejno rozgrywanych na jednym stole, zgodnie z poniższym 
układem gier aż do osiągnięcia czterech zwycięstw, przez jedną z drużyn. 

1. gra  2. gra  3. gra  4. gra  5. gra  6. gra  7. gra  
A - Y B - X C - Z debel A - X C - Y B - Z 

9.4. Do gry może być wprowadzony zawodnik rezerwowy po trzeciej grze pojedynczej. 
9.5. Protokół meczu - wzór nr 5. 
9.6. Zestawienie drużyn odbywa się na drodze losowania przy zachowaniu rozstawienia drużyn 

w oparciu o ich aktualną pozycję w rozgrywkach ekstraklasy, 1. ligi, 2. ligi, 3. ligi oraz klas 
niższych. 

9.7. Przy zgłoszeniu dwóch lub więcej drużyn z jednego klubu obowiązuje zasada oddalenia ich 
na drabince - tabeli. 

9.8. Wojewódzki Puchar Polski rozgrywany w jednym miejscu system turniejowym. 
9.9. Zwycięzca wojewódzkiej edycji Pucharu Polski otrzymuje puchar i dyplom, a druga drużyna 

dyplom. 
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Rozdział 10 

BADANIA LEKARSKIE 

10.1. Zawodniczki i zawodnicy do 23 lat uczestniczący w zajęciach szkolenia sportowego oraz  
w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych objętych współzawodnictwem sportowym 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz współzawodnictwem sportowym dzieci i mło-
dzieży muszą bezwzględnie posiadać i każdorazowo okazać na żądanie sędziego główne-
go zawodów oryginał aktualnego orzeczenia o zdolności do uprawiania tenisa stołowego 
poświadczone w książeczce/karcie zdrowia zawodnika zgodnie z: 

10.1.1. Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – rok 2020 Poz. 817 – Obwieszczenie 
Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawia-
nia danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez 
zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, 

10.1.2. Dziennikiem Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – rok 2012 Poz. 1108 – Rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

10.1.3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji 
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdro-
wia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzecze-
nia lekarskiego (Dz.U. 2011 Nr 88, poz. 502). 

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

10.3. Zawodniczki i zawodnicy powyżej 23 lat uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych obję-
tych współzawodnictwem sportowym Polskiego Związku Tenisa muszą przed rozpoczę-
ciem zawodów złożyć pisemne oświadczenie o uczestniczeniu w zawodach na własne ry-
zyko i odpowiedzialność. 

10.4. Wpisanie w protokole meczowym w składzie drużyny zawodniczki lub zawodnika powyżej 
23 lat jest równoznaczne ze złożeniem przez zawodniczkę lub zawodnika oświadczenia  
o uczestniczeniu w meczu na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
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Rozdział 11 

KONTROLA RAKIETEK 

11.1. ZASADY OGÓLNE 
11.1.1. Podczas zawodów mogą być prowadzone wyrywkowe kontrole rakietek, które obej-

mują: 
11.1.1.1. sprawdzenie legalności stosowanych okładzin, zgodnie z aktualnie obowią-

zującą listą ITTF (LARC - List of Authorised Racket Coverings), 
11.1.1.2. sprawdzenie okładzin pod kątem widocznych uszkodzeń i modyfikacji me-

chanicznych (dopuszczalne pęknięcie lub brak czopów do 1 cm od krawędzi 
rakietki), 

11.1.1.3. kontrolę równomiernego pokrycia powierzchni rakietki okładziną (okładzina 
nie może być węższa, ani wystawać poza deskę więcej niż ± 2.0 mm), 

11.1.1.4. kontrola całkowitej grubości: okładzina + podkład + klej (w przypadku okła-
dzin z podkładem maksymalna średnia dopuszczalna grubość wnosi 4,04 
mm, a w przypadku okładzin bez podkładu - 2,0 mm) prowadzona za pomo-
cą typowej miarki sędziowskiej lub lupy z miarką o dokładności do 0,1 mm. 

11.1.1.5. kontrola płaskości powierzchni okładzin (maksymalna odchyłka w przypadku 
wklęsłości - 0,5 mm, a w przypadku wypukłości +0,2 mm) prowadzona za 
pomocą typowej miarki sędziowskiej. 

11.2. NEGATYWNY WYNIK KONTROLI RAKIETKI PRZED ROZPOCZĘCIEM GRY 
11.2.1. Negatywny wyniku kontroli rakietki skutkuje ukaraniem zawodnika lub zawodniczki 

żółtą kartką. W takiej sytuacji zawodnik\zawodniczka może kontynuować grę, pod wa-
runkiem bezzwłocznego (nie później niż w ciągu 5 minut) dostarczenia do pola gry 
rakietki rezerwowej, która zostanie poddana kontroli po zakończeniu gry. 

11.2.2. Brak rakietki rezerwowej skutkuje odsunięciem zawodniczki lub zawodnika oddanej 
gry oraz weryfikacją wyniku gry, jako walkoweru dla przeciwnika. 

11.2.3. Negatywny wynik kontroli rakietki rezerwowej skutkuje weryfikacją wyniku gry, jako 
walkoweru dla przeciwnika. 

11.3. NEGATYWNY WYNIK KONTROLI RAKIETKI PO ZAKOŃCZENIU GRY 
11.3.1. Każdy negatywny wynik kontroli rakietki skutkuje weryfikacją wyniku gry, jako walko-

wer dla przeciwnika. 
11.3.2. Weryfikacja wyniku gry zawodniczki lub zawodnika, jako walkower dla przeciwnika 

podczas meczu drużynowego skutkuje stosowną weryfikacją wyniku mecz drużyno-
wego, a kolejne gry są rozgrywane zgodnie z protokołem meczowym. 
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Rozdział 12 

SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

12.1. Sędziego Głównego spotkania 2. ligi i 3. ligi wyznacza Wydział Spraw Sędziowskich Lubu-
skiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, który może to uprawnienie przekazać go-
spodarzowi meczu. Sędziego liczącego wyznacza gospodarz zawodów. 

12.2. Sędzia Główny delegowany na mecz 2. ligi i 3. ligi jest zobowiązany do stawienia się  
w miejscu rozgrywania meczu nie później niż 60 minut przed planowanym rozpoczęciem 
meczu i pozostania do całkowitego zakończenia meczu. 

12.3. W przypadku nie przybycia Sędziego delegowanego na dany mecz ligowy 2. ligi i 3. ligi, 
drużyny uczestniczące w meczu, uzgadniają kandydaturę innego, obecnego w miejscu roz-
grywania meczu sędziego, spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

12.4. Sędziego Głównego spotkania 4. ligi i 5. ligi, oraz sędziów liczących, wyznacza gospodarz 
meczu spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. 

12.5. Sędzia Główny jest odpowiedzialny za sprawdzenie przed zawodami uprawnień zawodni-
ków do startu w zawodach, zgodności z przepisami używanego przez zawodników sprzętu  
i odzieży sportowej oraz zgodności z przepisami warunków rozgrywania zawodów. 

12.6. Na wniosek klubu, lub z własnej inicjatywy Wydział Spraw Sędziowskich LOZTS może de-
legować Sędziego Głównego na dowolne zawody, organizowane przez LOZTS. 

12.7. Koszty delegacji, ekwiwalentu i dojazdu sędziów prowadzących mecz ligowy w formie ry-
czałtu oraz według stawki kilometrowej określonej osobnym dokumentem, ponoszą i rozli-
czają kluby uczestniczące w tych rozgrywkach bezpośrednio po zakończeniu meczu. 

12.8. W przypadku, gdy sędzia jest delegowany na wniosek danego klubu, klub ten wpłaca do 
kasy LOZTS kwotę 100 złotych, która będzie pokrywała koszty delegacji sędziego. 

12.9. Jeżeli klub zwróci się o przysłanie obserwatora LOZTS na mecz, wnosi do LOZTS opłatę  
w wysokości 100 zł. Obserwator – po przedstawieniu pisemnego sprawozdania z meczu – 
będzie miał wypłacony ekwiwalent przez LOZTS. 
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Rozdział 13 

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE 

13.1. Współzawodnictwo województwie prowadzone jest w oparciu o rozgrywki centralne i woje-
wódzkie, a ma ono na celu wyłonienie najlepszego zawodnika i klubu. 

13.2. Imprezy objęte współzawodnictwem: 
13.2.1. Indywidualne Mistrzostwa Polski w kategoriach: żaka, młodzika, kadeta, juniora, mło-

dzieżowca i seniorów (z wyłączeniem weteranów), 
13.2.2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa we wszystkich kategoriach wiekowych,  

w tym weteranów. 
13.2.3. Wojewódzkie Turnieje Kwalifikacyjne we wszystkich kategoriach wiekowych. 
13.2.4. Rozgrywki Superligi, 1. ligi, 2. ligi, 3. ligi, 4. ligi, 5. ligi i klasy „A” mężczyzn, 
13.2.5. Puchar Polski kobiet i mężczyzn, 
13.2.6. Drużynowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach żaków, młodzików, kadetów  

i juniorów oraz DMP kategoriach młodzików, kadetów i juniorów (półfinały i finały). 
13.2.7. Inne imprezy pod egidą PZTS i LOZTS w kategoriach młodzików, żaków i skrzatów 

(MOG i inne). 
13.3. Rankingi: 

13.3.1. Zasady punktacji indywidualnej ogólnopolskiej  - załącznik nr 1, 
13.3.2. Zasady punktacji indywidualnej wojewódzkiej  - załącznik nr 2, 
13.3.3. Zasady punktacji drużynowej ogólnopolskiej  - załącznik nr 3, 
13.3.4. Zasady punktacji drużynowej wojewódzkiej  - załącznik nr 4. 
13.3.5. Listy rankingowe współzawodnictwa indywidualnego we wszystkich kategoriach Wy-

dział Gier i Dyscypliny LOZTS publikuje się po każdym WTK i GPP (z wyłączeniem 
weteranów – po WTK) na stronie internetowej LOZTS, a po Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski ogłasza się ranking końcowy (z wyłączeniem weteranów – po Mistrzo-
stwach Województwa). Informacje te na bieżąco są przekazywane członkom, klubom 
i sympatykom oraz mediom. 

13.3.6. Wojewódzka lista rankingowa w danej kategorii tworzona jest na podstawie wyników 
z poszczególnych WTK i GPP (z wyłączeniem weteranów – po WTK). Końcową listę 
rankingową w kategoriach żak, młodzik, kadet, junior i senior tworzy się sumując wy-
niki dotychczas rozegranych turniejów – trzech WTK (GPP) i IMW (IMP). Końcową li-
stę rankingową w kategoriach weteran tworzy się sumując wyniki dotychczas roze-
granych turniejów – trzech WTK i IMW. W przypadku równej ilości punktów wyższą 
pozycję w rankingu mają zawodnicy wyżej sklasyfikowani w bezpośrednio poprzedza-
jącym WTK (GPP) lub Mistrzostwach Województwa (Mistrzostwach Polski) w przy-
padku klasyfikacji końcowej. 

13.3.7. Tabele współzawodnictwa klubów ogłasza się na zakończenie każdego sezonu. 
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Rozdział 14 

KARY REGULAMINOWE 

14.1. INDYWIDUALNE KARY REGULANINOWE 
14.1.1. Wysokość kary finansowej związanej z nałożeniem indywidualnej kary regulaminowej 

jest zależna od rodzaju nałożonej kary oraz liczby kar nałożonych dotychczas na za-
wodniczkę, zawodnika lub trenera w danym sezonie: 

14.1.1.1. pierwsza żółta kartka   - kara finansowa   50 zł, 
14.1.1.2. druga żółta kartka   - kara finansowa 100 zł, 
14.1.1.3. trzecia i kolejna żółta kartka  - kara finansowa 200 zł 
14.1.1.4. trzecia żółta kartka otrzymana w trakcie meczów ligowych – kara dodatkowa 

w postaci odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym, 
14.1.1.5. żółta kartka otrzymana na skutek negatywnego wyniku kontroli rakietki - kara 

finansowa 50 zł, 
14.1.1.6. żółta kartka otrzymana przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera podczas 

przebywania na ławce rezerwowych - kara finansowa 50 zł, 
14.1.1.7. czerwona kartka otrzymana podczas gry w meczu ligowym - kara finansowa 

300 zł oraz kara odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym, 
14.1.1.8. czerwona kartka otrzymana podczas gry w zawodach indywidualnych - kara 

finansowa 300 zł oraz kara dyskwalifikacji z zawodów, 
14.1.1.9. czerwona kartka otrzymana przez zawodniczkę, zawodnika lub trenera pod-

czas przebywania na ławce rezerwowych - kara finansowa 100 zł oraz wypro-
szenie z ławki rezerwowych, 

14.1.1.10. czerwona kartka dla zawodnika w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 
(potwierdzenie tego stanu przez Policję wezwaną przez gospodarza meczu 
lub kapitana drużyny przeciwnej) podczas gry w meczu ligowym - kara finan-
sowa 300 zł oraz kara odsunięcia od gry w następnym meczu ligowym, 

14.1.1.11. czerwona kartka dla zawodnika w stanie wskazującym na spożycie alkoholu 
(potwierdzenie tego stanu przez Policję wezwaną przez organizatora) podczas 
gry w zawodach indywidualnych - kara finansowa 300 zł oraz kara dyskwalifi-
kacji z zawodów. 

14.2. KLUBOWE KARY REGULAMINOWE 
14.2.1. Walkower w 3. lidze mężczyzn - kara finansowa 300 zł. 
14.2.2. Walkower w 4. mężczyzn - kara finansowa 250 zł. 
14.2.3. Walkower w 5. lidze mężczyzn - kara finansowa 200 zł. 
14.2.4. Brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników drużyny podczas 

prezentacji w meczu ligowym - kara finansowa 50 zł. 
14.2.5. Brak jednolitych strojów sportowych zawodniczek i zawodników w meczu ligowym 

grze podwójnej - kara finansowa 50 zł. 
14.3. Karę finansową dotyczącą zawodów organizowanych przez Lubuski Okręgowy Związek 

Tenisa Stołowego należy wpłacić na konto LOZTS w terminie 14 dni od daty nałożenia  
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indywidualnej kary regulaminowej lub daty wydania decyzji przez Wydział Rozgrywek 
LOZTS o nałożeniu klubowej kary regulaminowej: 

PKO BP II Oddział w Gorzowie Wlkp. 
nr 15 1020 1967 0000 8702 0045 1385 

14.4. Wniesienie odwołania od decyzji Wydziału Rozgrywek LOZTS dotyczącego nałożonej kary 
finansowej, nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uregulowania kary finansowej w termi-
nie. 

14.5. Kluby sportowe, zawodniczki, zawodnicy, trenerzy posiadający przeterminowane zobowią-
zania finansowe w stosunku do LOZTS są uważani za nieuprawnionych do uczestnictwa  
w zawodach sportowych. 
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Rozdział 15 

PROTESTY 

15.1. Decyzje w sprawach protestów złożonych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłace-
niu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących wyłącznie organizacji i przebiegu zawodów in-
dywidualnych lub drużynowych podejmuje Komisja Odwoławcza powołana spośród obec-
nych na zawodach Członków Zarządu LOZTS. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostatecz-
ne. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie 
podlega zwrotowi. 

15.2. Decyzje w sprawach protestów złożonych podczas zawodów w formie pisemnej po wpłace-
niu kaucji w wysokości 100 zł, dotyczących interpretacji przepisów gry podejmuje Komisja 
Sędziowska powołana przez Sędziego Głównego, który nie może być jej członkiem. Decy-
zje Komisji Sędziowskiej są ostateczne. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu 
kaucja za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi. 

15.3. Wszelkie uwagi dotyczące meczu ligowego: warunków gry, uprawnień zawodników itp., na 
żądanie kierownika lub kapitana drużyny klubowej muszą być wpisane do protokołu me-
czowego przed rozpoczęciem meczu. 

15.4. Wszelkie uwagi dotyczące wydarzeń mających miejsce w trakcie meczu muszą być wpisa-
ne do protokołu meczu przez Sędziego Głównego z własnej inicjatywy lub na żądanie kie-
rownika bądź kapitana drużyny wnoszącego zastrzeżenia najpóźniej po zakończeniu danej 
gry. Uwagi wpisane w protokole meczowym są warunkiem koniecznym do złożenia ewen-
tualnego protestu. 

15.5. Wpisanie uwag po meczu jest niedopuszczalne, a uwagi takie nie będą rozpatrywane.  

15.6. Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie, jako 
informacja, stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego 
przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole. 

15.7. Decyzje w sprawach protestów złożonych w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia  
w formie pisemnej po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł dotyczących organizacji lub 
przebiegu zawodów sportowych, podejmuje Wydział Rozgrywek LOZTS terminie 7 dni.  
W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu kaucja za wniesienie protestu nie podlega 
zwrotowi. 
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Rozdział 16 

SPRAWY FINANSOWE 

16.1. KOSZTY ORGANIZACYJNE 
16.1.1. Roczna składka członkowska    - 250 zł 
16.1.2. Wpisowe do rozgrywek klubowych: 

16.1.2.1. 2. liga kobiet     - 130 zł 
16.1.2.2. 3. liga mężczyzn     - 350 zł 
16.1.2.3. 4. liga mężczyzn     - 300 zł 
16.1.2.4. 5. liga mężczyzn     - 250 zł 
16.1.2.5. Klasa „A” mężczyzn     - 200 zł 
16.1.2.6. o Puchar Polski kobiet i mężczyzn  - 100 zł 

16.1.3. Wpisowe do rozgrywek indywidualnych: 
16.1.3.1. Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny: 

16.1.3.1.1. Skrzatek i Skrzatów   -   10 zł 
16.1.3.1.2. Żaczek i Żaków   -   10 zł 
16.1.3.1.3. Młodziczek i Młodzików  -   10 zł 
16.1.3.1.4. Kadetek i Kadetów   -   10 zł 
16.1.3.1.5. Juniorek i Juniorów   -   10 zł 
16.1.3.1.6. Seniorek i Seniorów   -   10 zł 
16.1.3.1.7. Weteranów    -   15 zł 

16.1.3.2. Indywidualne Mistrzostwa Województwa: 
16.1.3.2.1. Skrzatek i Skrzatów   -   15 zł 
16.1.3.2.2. Żaczek i Żaków   -   15 zł 
16.1.3.2.3. Młodziczek i Młodzików  -   15 zł 
16.1.3.2.4. Kadetek i Kadetów   -   15 zł 
16.1.3.2.5. Juniorek i Juniorów   -   15 zł 
16.1.3.2.6. Seniorek i Seniorów   -   15 zł 
16.1.3.2.7. Weteranów   - 25 zł lub 50 zł 

16.1.4. Wpisowe do rozgrywek drużynowych: 
16.1.4.1. Drużynowe Mistrzostwa Województwa: 

16.1.4.1.1. Żaczek i Żaków   -   20 zł 
16.1.4.1.2. Młodziczek i Młodzików  -   20 zł 
16.1.4.1.3. Kadetek i Kadetów   -   20 zł 
16.1.4.1.4. Juniorek i Juniorzy   -   30 zł 

16.1.5. Należności wymienione w pkt. 16.1.1., 16.1.2., 16.1.3. oraz 16.1.4. należy regulować 
w kasie Związku lub przelewem na konto: 

PKO BP II Oddział w Gorzowie Wlkp. 
nr 15 1020 1967 0000 8702 0045 1385
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Rozdział 17 

NAGRODY 

17.1. Kluby zajmujące 1, 2, 3, miejsce w generalnej punktacji za sezon otrzymują pamiątkowe 
puchary i dyplomy. 

17.2. Zawodnicy zajmujący 1 miejsce na liście rankingowej za sezon otrzymują puchary i pamiąt-
kowe dyplomy. 
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Rozdział 18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

18.1. Sprawy nieomówione w niniejszym regulaminie należy interpretować w kolejności, zgodnie 
z Regulaminem Rozgrywek PZTS, a następnie z Przepisami i Regulacją Międzynarodowej 
Federacji Tenisa Stołowego ITTF. 

18.2. Interpretacja postanowień tego regulaminu należy do Zarządu LOZTS. 

18.3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Lubuskiego Okręgowego 
Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 22 lipca 2022 r. Uchwa-
łą nr 06/Z/2022 i obowiązuje w sezonie 2022/2023. 
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Załącznik nr 1 

OGÓLNOPOLSKIE ROZGRYWKI INDYWIDUALNE 

MIEJSCE SENIORZY Młodzieżo
wcy JUNIORZY KADECI MŁODZICY ŻACY 

MP GPP MP MP GPP MP GPP MP GPP MP GPP 
1 400 300 330 300 230 230 170 170 130 125 100 
2 352 274 297 269 210 208 157 156 121 114 94 

3 - 4 284 233 244 221 179 173 136 131 105 96 82 
5 - 8 229 198 201 181 152 144 117 110 91 81 71 
9 - 12  168   129  101  79  62 
9 - 16 185  165 149  119  92  68  

13 - 16  156   120  95  76  59 
17 - 20  140          
17 - 24   136 123 108 99 86 77 69 57 55 
17 - 32 149           
21 - 24  130          
25 - 28  116          
25 - 32   124 112 100 91 82 72 66 53 52 
29 - 32  108          
33 - 36  97          
33 - 40     90  74  60  48 
33 - 48 120  109 99  81  64  48  
37 - 40  90          
41 - 48     84  70  57  46 
49 - 56     75  64  53  42 
49 - 64   100 90  75  60  45  
57 - 64     70  60  50  40 

 
Załącznik nr 2 

WOJEWÓDZKIE ROZGRYWKI INDYWIDUALNE 
MIEJSCE Seniorzy Młodzieżowcy Juniorzy Kadeci Młodzicy Żacy 

IMW WTK IMW IMW WTK IMW WTK IMW WTK IMW WTK 
1 120 90 100 90 70 75 60 60 50 45 40 
2 115 85 95 85 66 71 57 56 47 42 37 
3 110 81 90 81 62 67 54 53 44 40 35 

3 - 4 107 79 88 79 60 65 53 52 43 39 34 
4 105 77 86 77 59 64 52 51 42 38 33 
5 102 74 83 74 57 62 50 49 40 37 32 

5 - 6 101 73 82 73 56 61 49 48 39 36 31 
6 100 72 81 72 55 60 48 47 39 35 31 

5 - 8 98 71 79 71 54 59 47 46 38 34 30 
7 97 70 78 70 53 58 46 45 38 34 30 

7 - 8 96 69 77 69 52 57 45 44 37 33 29 
8 95 68 76 68 51 56 44 44 36 33 29 
9 92 65 74 65 50 54 42 42 35 32 28 

9 - 10 91 64 72 64 49 53 41 41 34 31 27 
10 90 63 71 63 48 52 41 41 34 31 27 

9 - 12 88 62 70 62 47 51 40 40 33 30 26 
11 87 61 69 61 46 50 39 39 32 29 26 

11 - 12 86 60 68 60 45 49 38 38 31 28 25 
12 85 59 67 59 44 48 38 38 31 28 25 

9 - 16 83 57 65 57 43 47 36 36 30 27 24 
13 82 57 64 57 42 46 36 36 30 27 24 

13 - 14 81 56 63 56 41 45 35 35 29 26 23 
14 80 55 62 55 41 44 35 35 29 26 23 

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

15 - 16 76 51 58 51 38 41 32 32 26 24 21 
16 75 50 57 50 37 40 31 31 26 23 21 
17 72 48 55 48 35 38 30 30 25 22 20 

17 - 18 71 47 54 47 34 37 29 29 24 21 19 
18 70 46 53 46 33 36 28 28 23 21 19 

17 - 20 68 44 51 44 32 35 27 27 23 20 18 
19 67 44 50 44 31 34 27 27 22 20 18 

19 - 20 66 42 49 42 30 33 26 26 21 19 17 
20 65 41 48 41 30 32 25 25 21 19 17 

17 - 24 63 40 47 40 28 31 24 24 20 18 16 
21 62 39 46 39 28 30 24 24 19 18 15 

21 - 22 61 38 44 38 27 29 23 23 18 17 14 
22 60 37 43 37 26 28 22 22 18 17 14 

21 - 24 58 36 42 36 25 27 21 21 17 16 13 
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23 57 35 41 35 24 26 20 20 17 15 13 
17 - 32 56 34 40 34 23 25 20 20 16 15 12 
23 - 24 56 34 40 34 23 25 19 19 16 14 12 

24 55 33 39 33 22 24 19 19 15 14 12 
25 52 30 36 30 21 22 17 17 14 13 11 

25 - 26 51 29 35 29 20 21 16 16 13 12 10 
26 50 28 34 28 19 20 16 15 13 11 10 

25 - 28 49 27 32 27 18 19 15 15 12 11 9 
27 48 26 32 26 17 18 14 14 12 10 9 

27 - 28 47 25 30 25 16 17 13 13 11 10 8 
25 - 32 46 25 30 25 16 17 13 13 11 10 8 

28 46 24 29 24 15 16 13 13 11 10 8 
29 44 23 28 23 14 15 12 12 10 9 7 

29 - 30 43 22 27 22 13 14 11 11 9 8 7 
30 42 22 27 22 13 14 11 11 9 8 7 

29 - 32 42 21 26 21 13 14 11 11 9 8 7 
31 41 21 26 21 12 13 10 10 8 7 6 

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

 
Załącznik nr 3 

OGÓLNOPOLSKIE ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 

Miejsce Rozgrywki ligowe F DPP 
½ DPP 

Młodzieżowcy Juniorzy Kadeci Młodzicy 
EK1) SM1) 1L2) 2L3) 4) DMP DMP DMP DMP 

1 3.000 3.000 1.725 1.000 2.200 2.200 1.600 1.200 900 
2 2.820 2.875 1.620 965 2.035 1.930 1.405 1.055 790 
3 2.655 2.750 1.525 930 1.910     

3 - 4      1,585 1.155 865 650 
4 2.495 2.635 1.435 895 1.830     
5 2.345 2.525 1.350 865      
6 2.205 2.415 1.270 830      

5 - 8     1.630 1,300 950 710 535 
7 2.075 2.315 1.195 800      
8 1.950 2.215 1.120 775      
9 1.835 2.120 1.055 745      

10 1725 2.030 990 720      
9 - 12     1.460 1,070    

11  1,950 935 690      
12  1.870  665      

9 - 16     1.290  780 585 440 
13  1.795  640      
14  1.725  620      

13 - 16     1.120 980    
15    595      
16    575      

17 - 20      870    
17 - 24       640 480 360 
21 - 24      800    

1) Do określenia kolejności drużyn z pozycji ex aequo po fazie play-off stosuje się tabelę po rundzie zasad-
niczej. 

2) Za wygranie barażu o awans do EK albo SM przyznaje się dodatkowo 200 punktów. 
3) Za wygranie barażu o awans do 1L przyznaje się dodatkowo 150 punktów. 
4) W przypadku rozgrywania 2L oddzielnie w dwóch województwach, stosuje się połowę punktacji. W przy-

padku rozgrywania 2L w strefie (czterech województwach), stosuje się podwójną punktację. 
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Załącznik nr 4 
WOJEWÓDZKIE ROZGRYWKI DRUŻYNOWE 

Punktacja stosowana tylko na użytek okręgów, a nie jest liczona do rankingu krajowego 

Miejsce 
Seniorzy Juniorzy Kadeci Młodzicy Żacy 

3. Liga 4. Liga 5. Liga klasa „A” Puchar 
Polski 

Drużynowe 
MW 

Drużynowe 
MW 

Drużynowe 
MW 

Drużynowe 
MW 

1 600 400 300 200 1.120 640 480 360 240 
2 576 384 291 194 800 620 466 350 220 
3 553 369 282 188  602 452 338 200 

3 - 4     700 594 444 334 190 
4 531 354 274 183  584 438 328 180 
5 510 340 266 177  566 424 318  
6 489 326 258 172  550 412 310  

5 - 8     600 542 406 304 125 
7 470 313 250 167  534 400 300  
8 451 301 242 162  518 388 290  
9 433 289 235 157  502 376 282  

10 416 277 228 152  486 364 274  
9 - 12     550 480 360 270 90 

11 399 266 221 147  472 354 266  
12 383 255 215 143  458 344 258  

9 – 16     500 452 338 254 75 
13 368 245 208 139  444 334 250  
14 353 235 202 135  430 324 242  

13 - 16     450 424 318 238 40 
15 339 226 196 131  418 314 236  
16 325 217 190 127  406 304 228  
17   184 123  394 294 222  
18   179 119  382 286 214  
19   173 116  370 278 208  
20   168 112  358 270 202  

17 - 24     350 354 266 200 25 
21   163 109  348 262 196  
22   158 105  338 254 190  
23   153 102  328 246 184  
24   149 99  318 238 178  

17 - 32     300 316 236 178 10 
25      308 232 174  
26      298 224 168  
27      290 218 164  
28      282 210 158  

25 - 32     250 278 208 156 5 
29      272 204 154  
30      264 198 148  
31      256 192 144  
32      248 186 140  

Opracowane przez PZTS i uzupełniono przez LOZTS
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LOZTS

 

PROTOKÓŁ MECZU 
O PUCHAR POLSKI 

rozegranego w dniu....................................... w ........................................................  pomiędzy drużynami: 

A  - X  
 Nazwisko Imię Licencja Kartki   Nazwisko Imię Licencja Kartki 

A        Y       
B        X       
C        Z       
R1        R1       
R2        R2       

 
L.P. NAZWISKO S T NAZWISKO S T I  

SET 
II  

SET 
III 

 SET 
IV  

SET 
V  

SET SETY WYNIK 

1. A    Y           

2. B    X           

3. C    Z           

4. G
RA

 
PO

DW
Ó

JN
A 

   

G
RA

 
PO

DW
Ó

JN
A 

          

             

5. A    X           

6. C    Y           

7. B    Z           

ZWYCIęZCA: WYNIK KOŃCOWY 

 
KAPITANOWIE DRUŻYN  Weryfikacja meczu 

Drużyna Nazwisko Imię Podpis   
A      
X      
      

TRENERZY DRUŻYN   
Drużyna Nazwisko Imię Podpis   

A      
X      

   
SĘDZIOWIE MECZU   

Lp. Nazwisko Imię Podpis   
1      
2      

 
 

LUBUSKI ORĘGOWY ZWIĄZEK 
TENISA STOŁOWEGO 
W GORZOWIE Wlkp. 
ul. Wyczółkowskiego 6/14 
66-400 GORZÓW Wlkp. 
tel./fax (0-95) 72 92 202, tel. (0-95) 73 86 869 
 

Wzór nr 5 
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Wzór nr 6 
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