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REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO w sezonie 2016-17:
Rozgrywki prowadzone są w dwóch ligach: I i II lidze.
Rozgrywki w I lidze:
a) I liga liczy max 12 zawodników. Gra na 6 stołach (sektor środkowy). Zawodnik rozgrywa – max 7 meczy.
b) Rozgrywki eliminacyjne prowadzone są w trzech grupach po 4 zawodników każda, systemem „każdy z każdym”. (3
mecze)
c) Zawodnicy z miejsc 1-2 w każdej grupie (6 osób) awansują do grupy finałowej, w której walcząc o miejsca 1-6 z
zaliczeniem jednego pojedynku z fazy grupowej. (4 mecze).
d) Zawodnicy z miejsc 3-4 w każdej grupie (6 osób) grają w grupie spadkowej, w której walczą o miejsca 7-12 z
zaliczeniem jednego pojedynku z fazy grupowej. Zawodnicy z miejsc 10-12 „spadają” do II ligi w kolejnym tygodniu
rozgrywek grupowych.
e) O końcowej kolejności decyduje:
- większa liczba zwycięstw,
- lepsza różnica setów,
- większa liczba zwycięskich setów,
- wynik bezpośredniego pojedynku
Rozgrywki w II lidze: (max. 9 meczy).
a) II liga może liczyć maksymalnie 30 zawodników. Gra w grupach eliminacyjnych na 12 stołach (sektory zewnętrzne –
stoły 1-6 i 13-18).
b) W przypadku ilości większej niż 18 zawodników – rozgrywki eliminacyjne prowadzone są w sześciu grupach po max
5 osób każda, systemem „każdy z każdym”. (max 4 mecze).
c) Grupy A, B, C grają na sześciu stołach (każda grupa 2 stoły) w sektorze zewnętrznym, po prawej stronie od głównego
wejścia, grupy D, E, F grają na 6 stołach (każda grupa 2 stoły) w sektorze zewnętrznym, po lewej stronie od
głównego wejścia.
d) Zwycięzcy grup eliminacyjnych (6 osób) walczą w grupie finałowej II ligi o awans do I ligi systemem „każdy z każdym
„. Awans wywalcza 3 najlepszych zawodników – miejsca 13, 14, 15, pozostali zajmują miejsca odpowiednio 16,17,18.
Grupa gra na 3 stołach w sektorze zewnętrznym po prawej stronie od wejścia (stoły 13,14,15). (max 5 meczy).
e) Zawodnicy z miejsc drugich w grupie rywalizują o kolejne miejsca punktowane, 19 – 24, systemem „każdy z każdym”
Grupa gra na 3 stołach w sektorze zewnętrznym po prawej stronie od wejścia (stoły 16,17,18).
f) Zawodnicy z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych, rywalizują o miejsca punktowane 25-30, systemem „każdy z
każdym” Grupa gra na 3 stołach w sektorze zewnętrznym po lewej stronie od wejścia -stoły 1,2,3
g) Zawodnicy z czwartych miejsc w grupach eliminacyjnych, rywalizują o miejsca punktowane 31-36, systemem „każdy
z każdym” Grupa gra na 3 stołach w sektorze zewnętrznym po lewej stronie od wejścia (stoły 4,5,6).
h) Zawodnicy z piątych miejsc w grupach eliminacyjnych, rywalizują o miejsca 37-42, systemem „każdy z każdym”.
Grupa gra na trzech stołach na salce treningowej – niebieskiej.
i) W przypadku max. 18 zawodników rozgrywki toczą się w 3 grupach po 6 zawodników. (max. 9 meczy).
j) Pojedynki rozgrywa się systemem „każdy z każdym” na trzech stołach: grupa „pierwsza” w sektorze po prawej
stronie od wejścia (stoły 13, 14, 15). Grupa „druga” stoły 16, 17, 18. „Grupa trzecia” – w sektorze zewnętrznym po
lewej stronie - stoły 1, 2, 3. (max. 5 meczy)
k) Po zakończeniu fazy grupowej, zawodnicy z miejsc 1 i 2 awansują do grupy finałowej walczącej o miejsca 13-18 i o
awans trzech zawodników do I ligi w kolejnym terminie gier. 6 zawodników, zaliczony wynik meczu z grupy rozgrywa
4 pojedynki na stołach 13, 14, 15 po prawej stronie od wejścia. (max. 4 mecze)
l) Zawodnicy z miejsc 3 i 4 rywalizują o kolejne miejsca, tj. 19 – 24, jw. Na stołach 16, 17, 18 po prawej stronie od
wejścia.
m) Zawodnicy z miejsc 5 – 6 w grupach eliminacyjnych, rywalizują o kolejne miejsca, tj. : 25 – 30, rozgrywając swoje
mecze po lewej stronie od wejścia, na stołach 1, 2, 3,
f) O końcowej kolejności w grupach decyduje:
- większa liczba zwycięstw,
- lepsza różnica setów,
- większa liczba zwycięskich setów,
- wynik bezpośredniego pojedynku.
W pierwszy wtorek miesiąca prowadzony jest Turniej na zasadach drabinki. Rozstawienie do drabinki następuje na
podstawie listy rankingowej. W przypadku zawodników o jednakowej ilości punktów, rozstawienie tych zawodników
następuje na podstawie losowania.
W ostatnim tygodniu września rozgrywany jest turniej eliminacyjny do ligi. Grany na drabince, a rozstawienie na
podstawie rankingu końcowego z poprzedniego sezonu (po odliczeniu 5 turniejów).
Dwa razy w sezonie w ramach ligi rozgrywane są turnieje ogólnodostępne – Noworoczny i Wielkanocny. W turniejach
może brać udział max 48 zawodników. Rozstawienie następuje na podstawie rankingu ligi na dany dzień. Zawodnicy nie
uczestniczący w systematycznych rozgrywkach ligi dolosowani są na ostatnich miejscach („0” punktów rankingowych).
Zawodnicy Ci mogą zostać przez Organizatora, ze względu na poziom umiejętności, rozstawieni poza rankingiem ligi na
innych miejscach. W przypadku większej ilości uczestników (ponad 48) rozgrywany jest turniej kwalifikacyjny, w celu
wyłonienia 2, 4 lub 6 zawodników z eliminacji. (zgodnie z zasadami PUCHARU LATA 2016).
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