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REGULAMIN ROZGRYWEK WOJEWÓDZKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO w sezonie 2020-21: 
1. Rozgrywki prowadzone są w trzech ligach: I, II i III. Mecze będą rozgrywane piłeczkami plastikowymi np.: ANDRO *** 40+ 3S w godzinach od 17:30 

– do max 20:50. Po godzinie 20:50 mecze odbywają się (w miarę dostępności) na "salce niebieskiej".  
2. W sezonie 2020-21 – nie będzie rozgrywany turniej eliminacyjny (ostatni wtorek września). Pierwszy turniej ligowy (13.10) będzie rozgrywany na 

podstawie rankingu podsumowania sezonu 2019-20. 
3. Rozgrywki w I lidze:  

a) I liga liczy max 12 zawodników. Gra na 4-6 stołach (sektor środkowy). Zawodnik rozgrywa –w przypadku 4 grup - max 5 meczy. 
b) Rozgrywki eliminacyjne prowadzone są w czterech grupach po 3 zawodników każda, systemem „każdy z każdym”. (2 mecze).  
c) Zawodnicy z miejsca 1 w każdej grupie (4 osoby) awansują do grupy finałowej, w której walcząc o miejsca 1-4  (3 mecze). 
d) Zawodnicy z miejsc 2 w każdej grupie (4 osoby) grają w grupie środkowej, w której walczą o miejsca 5-8  
e) Zawodnicy z miejsc 3 w każdej grupie (4 osoby) grają w grupie spadkowej, w której walczą o miejsca 9-12, zawodnicy z miejsc 10,11 i 12 

„spadają” do II ligi w kolejnym tygodniu rozgrywek grupowych.  
f) O końcowej kolejności decyduje:  

 większa liczba zwycięstw, 
 lepsza różnica setów, 
 większa liczba zwycięskich setów, 
 wynik bezpośredniego pojedynku, 
 w przypadku odnotowania podczas meczu małych punktów – małe punkty, w przypadku braku tych punktów – ranking  

g) 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.  

h) 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. 

i) W przypadku nieobecności większej liczby zawodników niż trzech, „spada” 3 zawodników z najniższym rankingiem. Pozostali klasyfikowani są 
na odpowiednich miejscach (bez punktów). 

j) Grupa walcząca o miejsca 1-4 jest zawsze czteroosobowa, grupa spadkowa w przypadku nieobecności zawodników jest mniej liczna (rozgrywa się 
mniej meczy). Nie przewiduje się „uzupełniania” I ligi w przypadku nieobecności zawodników, zawodnikami niższych lig. 

k) W przypadku mniejszej ilości zawodników (niż 12) grupy eliminacyjne są mniej liczne (rozgrywamy mniej meczy). W przypadku 8 i mniej 
zawodników w I lidze – system rozgrywek może zostać w danym dniu zmieniony (po konsultacjach) i podany przed rozpoczęciem gry. (2x4) 

3. Rozgrywki w II lidze: 
a) II liga liczy max 12 zawodników. Gra na 4-6 stołach (sektor prawy). Zawodnik rozgrywa –w przypadku 4 grup max 5 meczy. 
b) Rozgrywki eliminacyjne prowadzone są w czterech grupach po 3 zawodników każda, systemem „każdy z każdym”. (2 mecze) 
c) Zawodnicy z miejsca 1 w każdej grupie (4 osoby) awansują do grupy finałowej, w której walcząc o miejsca 13-16  (3 mecze). Trzech pierwszych 

awansuje do I ligi 
d) Zawodnicy z miejsc 2 w każdej grupie (4 osoby) grają w grupie środkowej, w której walczą o miejsca 17-20  
e) Zawodnicy z miejsc 3 w każdej grupie (4 osoby) grają w grupie spadkowej, w której walczą o miejsca 21-24, zawodnicy z miejsc 22,23 i 24 

„spadają” do III ligi w kolejnym tygodniu rozgrywek grupowych.  
f) O końcowej kolejności decyduje:  

 większa liczba zwycięstw, 
 lepsza różnica setów, 
 większa liczba zwycięskich setów, 
 wynik bezpośredniego pojedynku, 
 w przypadku odnotowania podczas meczu małych punktów – małe punkty, w przypadku braku tych punktów – ranking  

g) W przypadku nieobecności jednego, dwóch lub trzech zawodników awansujących z III ligi, – nieobecni nie są klasyfikowani (nie otrzymują 
punktów). Do II ligi awansują odpowiednio zawodnicy z kolejnych miejsc wcześniejszego turnieju ligowego (miejsca 28,29,30) – następuje 
uzupełnienie II ligi o zawodników awansujących. 

h) W przypadku nieobecności zawodników, którzy utrzymali się w lidze II (miejsca 16-21) lub spadli z ligi I (miejsca 10-12)  – II liga uzupełniana 
jest kolejnymi zawodnikami III ligi – zawsze do pełnej 12.  

4. Rozgrywki w III lidze: 
a) W przypadku gdy III liga liczy max 12 zawodników, gramy na 6 stołach (sektor lewy). Zawodnik rozgrywa – max 5 meczy. 
b) Rozgrywki eliminacyjne prowadzone są w czterech grupach po 3 zawodników każda, systemem „każdy z każdym”. (3 mecze). 
c) Zawodnicy z miejsca 1 w każdej grupie (4 osoby) awansują do grupy finałowej, w której walcząc o miejsca 25-28  (3 mecze). Trzech pierwszych 

awansuje do II ligi 
d) Zawodnicy z miejsc 2 w każdej grupie (4 osoby) grają w grupie środkowej, w której walczą o miejsca 29-32  
e) Zawodnicy z miejsc 3 w każdej grupie (4 osoby) grają w grupie spadkowej, w której walczą o miejsca 33-36. Do wyższej ligi awansuje max. 3 

zawodników (miejsca 25, 26, 27). 
f) W przypadku ilości zawodników większej niż 12 chętnych do gry w III lidze, rozgrywki mogą być prowadzone na max 10 stołach (wykorzystanie 

stołów w pierwszym etapie gry z lig I i II), systemem drabinki (16,24) do dwóch przegranych meczy z rywalizacją o wszystkie miejsca. Zawodnicy 
do drabinki rozstawiani są według rankingu. W przypadku tej samej liczby punktów rankingowych – następuje losowanie pomiędzy 
zainteresowanymi. Dopuszcza się z powodu przekroczenia czasu na rozgrywki, nierozegranie wszystkich meczy o miejsca. Dopuszcza się 
możliwość rozgrywania meczy w III lidze (po godz. 19:00) na "salce niebieskiej". Dopuszcza się rozgrywanie meczy do dwóch wygranych setów.  

g) W przypadku niepełnej I i II ligi, dopuszcza się możliwość rozgrywek w III lidze  w większej liczbie zawodników niż 16 (ogólna liczba 
zawodników mniejsza niż 48 osób) – systemem grupowym. W tej szczególnej sytuacji, decyzja o systemie rozgrywania danego systemu rozgrywek 
ligowych zostanie podjęta przez Organizatora przed rozpoczęciem danego turnieju. 

i) O końcowej kolejności decyduje:  
 większa liczba zwycięstw, 
 lepsza różnica setów, 
 większa liczba zwycięskich setów, 
 wynik bezpośredniego pojedynku,  
 w przypadku odnotowania podczas meczu małych punktów – małe punkty, w przypadku braku tych punktów – ranking 

5. Maksymalna liczba uczestników wszystkich lig to 48. Maksymalna liczba zawodników III ligi to 24 – rozgrywki w drabince. Przy 48 uczestników 
wszystkich lig rozgrywki będą prowadzone w formie drabinki turniejowej (na 48 uczestników). Do rozstawienia w danym turnieju drabinkowym, 
obowiązywać będą wyniki poprzedniej ligi, turnieju. W kolejnym tygodniu (po rozgrywkach drabinkowych), 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.  

6. Podczas rozgrywek obowiązują procedury COVID, m.in.: poruszanie się po Hali w maseczkach, dezynfekcja rąk, brak zmian stron po zakończonym 
secie, własne piłeczki przy podaniu, przerwy pomiędzy meczami, ograniczone formy sympatii, minimalizowanie korzystania z szatni, brak prysznicy. 


