
Projekt i wykonanie: W. Drwięga® 

REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO w sezonie 2018-19: 
1. Rozgrywki prowadzone są w trzech ligach: I, II i III lidze. Mecze będą rozgrywane piłeczkami plastikowymi np.: ANDRO *** 40+ 3S w godzinach 

17:30 - 21:00. Po godzinie 21:00 mecze odbywają się (w miarę dostępności) na "salce niebieskiej". 

2. 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  

f) W przypadku nieobecności zawodnika grającego w I lidze, jest on automatycznie klasyfikowany (bez punktów) na miejscu 12 w grupie 

spadkowej. W kolejnym tygodniu rozgrywek ligowych gra w drugiej lidze.  

g) W przypadku nieobecności dwóch lub trzech zawodników w I lidze – nieobecni klasyfikowani są na odpowiednich miejscach (bez punktów). 

Zajmowana lokata uzależniona jest od wyższego miejsca w rankingu. 

h) W przypadku nieobecności większej liczby zawodników niż trzech, „spada” 3 zawodników z najniższym rankingiem. Pozostali klasyfikowani są 

na odpowiednich miejscach (bez punktów). 

i) W przypadku mniejszej ilości zawodników (niż 12) grupy eliminacyjne są mniej liczne (rozgrywamy mniej meczy).  

j) Grupa walcząca o miejsca 1-6 jest zawsze sześcioosobowa, grupa spadkowa w przypadku nieobecności zawodników jest mniej liczna (rozgrywa 

się mniej meczy). 

3. Rozgrywki w II lidze: 

a) II liga liczy max 12 zawodników. Gra na 6 stołach (sektor prawy). 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 eliminacyjnej (6 osób) awansują do grupy finałowej, w której walcząc o awans - miejsca 13-18 z 

zaliczeniem jednego pojedynku z fazy grupowej. (4 mecze). Awansuje trzech najlepszych z grupy finałowej-miejsca 13-15. 

d) Zawodnicy z miejsc 3-4 w każdej grupie (6 osób) grają w grupie spadkowej, w której walczą o miejsca 19-24 z zaliczeniem jednego pojedynku z 

fazy grupowej. Zawodnicy z miejsc 22-24 „spadają” do III ligi w kolejnym tygodniu rozgrywek grupowych. 

e) O końcowej kolejności decyduje: 

 większa liczba zwycięstw, 

 lepsza różnica setów, 

 większa liczba zwycięskich setów, 

 wynik bezpośredniego pojedynku  

f) W przypadku nieobecności zawodnika grającego w II lidze, jest on automatycznie klasyfikowany (bez punktów) na miejscu 24 w grupie 

spadkowej. W kolejnym tygodniu rozgrywek ligowych gra w trzeciej lidze. 

g) W przypadku nieobecności dwóch lub trzech zawodników w II lidze – nieobecni klasyfikowani są na 

h) odpowiednich miejscach (bez punktów). Zajmowana lokata uzależniona jest od wyższego miejsca w 

i) rankingu (nie otrzymują punktów). 

j) 9. W przypadku nieobecności większej liczby zawodników niż trzech, „spada” 3 zawodników z najniższym rankingiem. Pozostali klasyfikowani 

są na odpowiednich miejscach (bez punktów). 

k) 10. W przypadku mniejszej ilości zawodników grupy eliminacyjne są mniej liczne (rozgrywamy mniej meczy). 

l) Grupa walcząca o miejsca 13-18 jest zawsze sześcioosobowa, grupa spadkowa w przypadku nieobecności jest mniej liczna. 

m) Jedynie w przypadku pierwszego, punktowanego turnieju (październik) do II ligi mogą awansować (w przypadku nieobecności zawodników, 

którzy powinni po turnieju eliminacyjnym grać w II lidze) zawodnicy z kolejnych miejsc (uzupełnienie II ligi). 

4. Rozgrywki w III lidze: 

a) W przypadku gdy liga liczy max 12 zawodników, gramy na 6 stołach (sektor lewy). 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 awans - miejsca 25-31 z zaliczeniem jednego 

pojedynku z fazy grupowej. (4 mecze). Do wyższej ligi awansuje max. 3 zawodników (miejsca 25, 26, 27). 

d) Zawodnicy z miejsc 3-4 w każdej grupie eliminacyjnej walczą o miejsca powyżej 32 z zaliczeniem jednego pojedynku z fazy grupowej. 

e) W przypadku 13 -16 zawodników chętnych do gry w III lidze, rozgrywki prowadzone będą na 8 stołach, w dwóch grupach (do 8 osób każda - 4 

stoły na grupę - stoły ustawione w sektorach I i III)) systemem "każdy z każdym". Zawodnicy do grup losowani są parami, wg rankingu (lub 

wyników poprzedniego turnieju drabinkowego). Po rozegraniu max. 7 pojedynków - zwycięzcy grup (miejsca I w grupie) - awansują 

automatycznie do II ligi, rozgrywają pojedynek o miejsce 25 i 26. Zawodnicy z miejsc drugich - rozgrywają dodatkowy pojedynek pomiędzy sobą, 

zwycięzca pojedynku barażowego - awansuje do II ligi. Zawodnicy z pozostałych miejsc w każdej grupie rozgrywają pojedynki o kolejne miejsca. 

Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczy w III lidze (po godz. 19:00) na "salce niebieskiej".  

f) W przypadku niepełnej I i II ligi, w sytuacji większej liczby zawodników niż 16 w III lidze (mniejszej lub równej brakujących osób w lidze I i II) 

dopuszcza się możliwość rozgrywek w III lidze  w większej liczbie zawodników niż 16 (ogólna liczba zawodników mniejsza niż 40 osób). 

Możliwe rozgrywki w 3 grupach. W tej szczególnej sytuacji, decyzja o systemie rozgrywania zostanie podjęta przez Organizatora przed 

rozpoczęciem danego turnieju. 

g) O końcowej kolejności decyduje: 

 większa liczba zwycięstw, 

 lepsza różnica setów, 

 większa liczba zwycięskich setów, 

 wynik bezpośredniego pojedynku  

5. W przypadku większej liczby uczestników niż 40 chętnych do gry w I, II i III lidze - rozgrywki będą prowadzone w formie drabinki turniejowej (max. 

na 48 uczestników). Do rozstawienia w danym turnieju drabinkowym, obowiązywać będą wyniki poprzedniej ligi, turnieju. W kolejnym tygodniu (po 

rozgrywkach drabinkowych), w przypadku max. 40 osób,  w I Lidze grają zawodnicy z miejsc 1-12, w II Lidze - grają zawodnicy z miejsc 13-24, a w 

III Lidze - zawodnicy z kolejnych miejsc.  


