
  PODKARPACKI OKRĘGOWY 
   ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 

 

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel.  882 109 470 

e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl 

 
REGULAMIN 

 

Mistrzostw Województwa i Grand Prix Podkarpacia 

na sezon 2019/2020 

 

1.  Postanowienia ogólne 

 

1.1.  Sezon rozgrywkowy w tenisie stołowym rozpoczyna się 1 sierpnia 2019 roku 

i trwa do 31 lipca 2020 roku. 

 

2.  Cel  i Kierownictwo  

 

2.1.  Całokształtem spraw związanych z  przeprowadzeniem Indywidualnych 

i Drużynowych Mistrzostw Województwa (IMW i DMW) oraz Grand Prix 

Podkarpacia (GP Podkarpacia) kieruje WGiD pod nadzorem wiceprezesa ds. 

organizacyjnych POZTS. 

2.2.  Celem IMW i DMW jest wyłonienie mistrzów województwa w poszczególnych 

kategoriach wiekowych oraz reprezentantów województwa do Grand Prix 

Polski (GP Polski) w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

2.3.  Najlepszy zawodnik i zawodniczka z GP Podkarpacia we wszystkich 

kategoriach wiekowych kwalifikuje się do GP Polski. 

2.4.  W oparciu o wyniki z GP Podkarpacia i GP Polski oraz Mistrzostw 

Województwa i Polski opracowuje się wojewódzkie listy rankingowe we 

wszystkich kategoriach. 

2.6.  Popularyzacja tenisa stołowego oraz stały wzrost poziomu sportowego 

zawodników przez realizację planu szkoleniowego. 
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3.  Rozgrywki szczebla wojewódzkiego 

 

3.1.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa (IMW) seniorów, młodzieżowców, 

juniorów, kadetów, młodzików, żaków, skrzatów i weteranów. 

3.2.  Drużynowe Mistrzostwa Województwa (DMW) juniorów, kadetów 

i młodzików. 

3.3.  Grand Prix Podkarpacia seniorów, juniorów, kadetów, młodzików, żaków 

i weteranów. 

3.4.  Rozgrywki drużynowe II mężczyzn, III, IV i V ligi mężczyzn.  

3.5.  Baraże o II, III i IV ligę mężczyzn. 

3.6.  Rozgrywki drużynowe o Puchar Polski na szczeblu województwa kobiet 

i mężczyzn. 

3.7.  Podkarpacka Olimpiada Tenisa Stołowego. 

3.8.  Inne imprezy pod patronatem POZTS (turnieje: o Puchar PS i PZTS, 

Mistrzostwa Województwa Drużynowego Turnieju Uczniowskiego, Mini Olympic 

Games, Memoriał im. Andrzeja Grubby, itp.). 

 

4.  Konkurencje 

 

4.1.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa odbywają się w następujących 

konkurencjach:   

 seniorzy -  gry pojedyncze, podwójne i mieszane - pojedynki singlowe, 

deblowe i mieszane oraz turniej pocieszenia rozgrywa się do 3 wygranych 

setów, 

 młodzieżowcy - gry pojedyncze, podwójna i mieszana - pojedynki singlowe, 

deblowe i mieszane oraz turniej pocieszenia rozgrywa się do 3 wygranych 

setów, 

 juniorzy -  gry pojedyncze, podwójne i mieszane - pojedynki singlowe, 

deblowe i mieszane oraz turniej pocieszenia rozgrywa się do 3 wygranych 

setów, 

 kadeci - gry pojedyncze, podwójne i mieszane - pojedynki singlowe, deblowe 

i mieszane oraz turniej pocieszenia rozgrywa się do 3 wygranych setów, 

 młodzicy - gry pojedyncze i podwójne - do 3 wygranych setów, 

 żacy - gry pojedyncze i podwójne - do 3 wygranych setów,  
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 skrzaci - gry  pojedyncze i podwójne - do 3 wygranych setów, 

 weterani  - gry pojedyncze - do 3 wygranych setów. 

4.2.  Wojewódzkie Grand Prix odbywają się w kategoriach seniorów, juniorów, 

kadetów, młodzików, żaków oraz weteranów i rozgrywane są tylko w grach 

pojedynczych: do 3 wygranych setów.  

4.3.  Drużynowe Mistrzostwa Województwa odbywają się w kategoriach juniorów, 

kadetów i młodzików.  

 

5.  Uczestnictwo 

 

5.1.  Do poszczególnych kategorii dopuszcza się zawodników zgodnie z limitem 

wieku, określonym w regulaminie Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

 skrzaci do 9 lat    - urodzeni 2011 rok i młodsi, 

 żacy do 11 lat    - urodzeni 2009-2010, 

 młodzicy do 13 lat    - urodzeni 2007-2008, 

 kadeci w wieku 14-15 lat   - urodzeni 2005 i 2006, 

 juniorzy w wieku 16-18 lat  - urodzeni 2002-2004, 

 młodzieżowcy w wieku 19-21 lat  - urodzeni 1999-2001, 

 seniorzy w wieku powyżej 19 lat  - urodzeni 1999 roku i starsi, 

 weterani w wieku 40-49 lat  - urodzeni 1971 -1980,  

 weterani w wieku 50-59 lat  - urodzeni 1961 -1970,  

 weterani w wieku 60-69 lat  - urodzeni 1951 – 1960, 

 weterani w wieku 70 lat i starsi  - urodzeni w 1950 i starsi. 

 

5.2.  Warunki uczestnictwa zawodnika w zawodach organizowanych przez PZTS 

i POZTS: 

 posiadanie aktualnej licencji okresowej PZTS na bieżący sezon (dotyczy 

wszystkich zawodników również żaków i skrzatów, którzy chcą startować 

w GP Polski oraz  kategoriach rocznikowo starszych)  

 posiadanie karty zdrowia sportowca i ważnych badań lekarskich przez 

zawodników do 23. roku życia, określających zdolność do udziału 

w zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 282 poz. 2815) 

i Ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r., Nr 127 poz. 
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857); orzeczenie lekarskie o zdolności uprawiania tenisa stołowego musi być 

wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, 

 zawodniczki i zawodnicy powyżej 23 lat (z wyjątkiem członków Kadry 

Narodowej) uczestniczący w rozgrywkach indywidualnych objętych 

współzawodnictwem sportowym muszą przed rozpoczęciem zawodów złożyć 

pisemne oświadczenie o uczestniczeniu w zawodach na własną 

odpowiedzialność (przepis obowiązuje od 1 października 2013 roku), 

 nie będą honorowane badania przeprowadzone przez innych lekarzy, jak 

również oświadczenia o posiadaniu ważnych badań, podpisane przez trenera 

bądź opiekuna zawodników, 

 posiadanie ważnego ubezpieczenia od NNW zgodnie z Ustawą o sporcie, 

 posiadanie przepisowego sprzętu i stroju sportowego, w tym jednakowych 

koszulek przez zawodników z tego samego klubu w grach podwójnych, 

 nieposiadanie zaległości finansowych względem PZTS i POZTS, 

 spełnienie innych warunków, określonych w szczegółowych regulaminach 

zawodów, 

 zawodnik w jednym sezonie rozgrywkowym może reprezentować jeden klub, 

 kluby uczestniczące w rozgrywkach drużynowych i indywidualnych muszą 

posiadać licencję klubową PZTS, 

 w Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostwach Województwa juniorów 

i kadetów oraz młodzików zawodnik/czka może na wszystkich szczeblach 

(województwo, półfinał i finał) grać tylko w jednej (swojej) kategorii, tzn. 

w tej, w której ze względu na rok urodzenia powinien/na w danym roku 

startować, 

 w uzasadnionych przypadkach PZTS, na wniosek klubu zaopiniowany przez 

Wojewódzką Przychodnię Sportowo-Lekarską (lub równorzędną jednostkę 

medyczną), może przenieść zawodnika na stałe do wyższej kategorii 

wiekowej bez prawa powrotu w roku następnym. Jest to zgodne 

z Regulaminem współzawodnictwa dzieci i młodzieży. 

 decyzję o przeniesieniu zawodnika do wyższej kategorii wiekowej PZTS 

podejmuje na piśmie i przekazuje do Departamentu Sportu Wyczynowego 

Ministerstwa Sportu i Turystyki do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. 

5.3.  Prawo startu w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa mają: 

 seniorzy - na pozycjach 1. – 48.  listy rankingowej po III GP Polski, 
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 młodzieżowcy – na pozycjach 1. – 32. listy rankingowej po  III GP Polski 

Seniorów. 

 juniorzy – na  pozycjach 1 . – 32. po odliczeniu kadetów i młodzików, 

 kadeci – na pozycjach 1. – 32. po odliczeniu młodzików, 

 młodzicy – na pozycjach 1. – 32., 

 żacy – na pozycjach 1. – 32., 

 skrzaci – bez limitu, 

 weterani – bez limitu. 

5.3.1.  Zawodnicy, którzy uzyskali limit do Mistrzostw Polski z listy krajowej 

przystępują do turnieju indywidualnego w końcowej jego fazie, wg 

regulaminu określonego przez POZTS w Rzeszowie (załączniki nr 1, 2, 3, 4). 

5.4.  W grach podwójnych seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów 

i młodzików grać mogą tylko zawodnicy/czki występujący w grach 

pojedynczych. 

5.5.  W grach mieszanych seniorów, młodzieżowców, juniorów i kadetów mogą 

grać zawodnicy/czki występujący  w grach pojedynczych danej kategorii 

wiekowej. 

5.6.  W Grand Prix Podkarpacia prawo do gry mają: 

 Wszyscy chętni spełniający kryteria wiekowe posiadający obywatelstwo 

polskie i licencje zawodniczą PZTS.  

 W GP Podkarpacia we wszystkich kategoriach wiekowych nie mogą startować 

zawodnicy/czki posiadający limit imienny PZTS na GP Polski w danej 

kategorii wiekowej.  

5.7.  Kluby sportowe mają obowiązek przekazać karty zgłoszeniowe zawodników 

biorących udział w GP Podkarpacia i MW za pomocą poczty elektronicznej na 

adres e mail: zgloszenia@pozts.pl, w terminie wskazanym w komunikacie 

organizacyjnym. Na podstawie zgłoszeń zostanie opracowana lista startowa, 

a następnie dokonane rozstawienie zawodniczek i zawodników. 

5.8.  Zawodnicy mają obowiązek przybyć na miejsce rozgrywania zawodów przed 

rozpoczęciem turnieju. W przypadku, kiedy zawodnik z różnych przyczyn 

może się spóźnić, ma on (bądź jego opiekun) obowiązek poinformować o tym 

fakcie organizatora zawodów (na numer telefonu podany w komunikacie 

zawodów). W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry. 

5.9.  W przypadku absencji w turnieju zawodniczki lub zawodnika znajdujących 

file:///C:\Users\wormar\Desktop\POZTS\REGULAMINY\2014-2015\:%20%20zgloszenia@pozts.pl
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się w tabelach turniejowych wyniki gier, które miały się odbyć z ich udziałem 

zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. 

5.10.  Uczestnicy zawodów znajdujący się na listach uprawnionych do startu 

w turnieju,  którzy w nim nie wystąpili z uwagi na stan zdrowia 

udokumentowany orzeczeniem lub zaświadczeniem lekarskim, otrzymają - na 

wniosek klubu sportowego - punkty za zajęcie ostatniego miejsca. 

5.11.  W Drużynowych Mistrzostwach Województwa prawo startu mają: 

 juniorzy - wszyscy zgłoszeni, posiadający obywatelstwo polskie (nie mogą 

startować kadeci i młodzicy), 

 kadeci -  wszyscy zgłoszeni, posiadający obywatelstwo polskie (nie mogą 

startować młodzicy), 

 młodzicy -  wszyscy zgłoszeni, posiadający obywatelstwo polskie. 

 

6.  System rozgrywek 

 

6.1.  Indywidualne Mistrzostwa Województwa: 

 weterani - system pucharowy do 3 wygranych setów, z grą o 2 miejsce, 

 seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy, kadeci, młodzicy - system pucharowy (do 

3 wygranych setów)  w turnieju głównym, bez gry o trzecie miejsce, 

z turniejem pocieszenia o 5. miejsce (do 3 wygranych setów), 

 żacy, skrzaci – system pucharowy w turnieju głównym, bez gry o trzecie 

miejsce (do 3 wygranych setów), z turniejem pocieszenia o 5. miejsce (do 2 

wygranych setów), 

 w kategoriach: seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy , kadeci, młodzicy i żacy  - 

system dwuetapowy: 

 

 

I etap: 

-  bez udziału zawodników mających bezpośredni limit do Mistrzostw Polski, 

II etap: 

-  w przypadku 1 zaw. z limitem imiennym PZTS, do rozgrywek półfinałowych 

wchodzą finaliści I etapu, którzy rozgrywają między sobą I półfinał, a w II 

półfinale gra zaw. z limitem PZTS i zwycięzca pojedynku rozegranego 

pomiędzy zaw., którzy przegrali w półfinałach I etapu (zał. nr 1), 
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-  w  przypadku 2 zaw. z limitami PZTS, do rozgrywek półfinałowych w II 

etapie rozstawieni są z numerami 1. i 2.,  a zawodnicy, którzy są finalistami I 

etapu, zostają rozlosowani z numerami 3. i 4. (zał. nr 2), 

-  w  przypadku 3 zaw. z limitami PZTS, do rozgrywek półfinałowych II etapu 

rozstawia się ich z numerami 1., 2. i 3., a zwycięzca I etapu rozstawiony jest 

z numerem 4 . (zał. nr 3). 

- w  przypadku 4 zaw. z limitami PZTS do rozgrywek półfinałowych II etapu 

rozstawia się ich z numerami 1., 2., 3. i 4., a zwycięzca I etapu rozstawiony 

jest z numerem 5. a przegrany z finału I etapu z nr. 6. (zał. nr 4). 

-  w przypadku większej ilości zaw. z limitem PZTS, stosuje się podobne 

procedury. 

 

6.1.1.  Zasady rozstawiania zawodników: 

Rozstawienie zawodniczek i zawodników w grze pojedynczej następuje 

wyłącznie na podstawie aktualnej listy rankingowej w danej kategorii 

wiekowej, 

 w przypadku zawodniczek i zawodników posiadających jednakową liczbę 

punktów, oraz identyczne wyniki sportowe osiągnięte w poprzednich 

zawodach zaliczanych do aktualnego Ogólnopolskiego Rankingu o kolejności 

na listach startowych decyduje losowanie, przeprowadzane przez Sędziego 

Głównego zawodów. 

6.1.2.  W grach podwójnych i mieszanych pary rozstawia się zgodnie z sumą 

punktów obu zawodników, zgodnie z punktem 6.1.1). 

6.1.2.1.  W przypadku par w grze podwójnej i mieszanej posiadających 

jednakową liczbę punktów o kolejności na listach startowych decyduje 

największa liczba punktów posiadana przez zawodniczkę lub zawodnika 

(w grze mieszanej - zawodnika) porównywanych par, a w przypadku jej 

równości losowanie przeprowadzane przez  Sędziego Głównego zawodów. 

6.1.3.  W Mistrzostwach Województwa (indywidualnie i drużynowo) juniorów, 

kadetów i młodzików mogą grać tylko zawodnicy w swoich kategoriach 

wiekowych. 

6.2.  Grand Prix Podkarpacia:  

 seniorzy, juniorzy, kadeci, młodzicy i żacy – O sposobie przeprowadzenia 

turnieju zdecyduje komisja sędziowska biorąc pod uwagę liczbę 
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zgłoszonych zawodników. 

6.2.1.  Zasady rozstawiania we wszystkich kategoriach wiekowych są takie 

same jak przy IMW.  

6.3.  Drużynowe Mistrzostwa Województwa juniorów, kadetów i młodzików 

rozgrywane są w jednym miejscu i tym samym terminie z wyłonieniem miejsc 

1-8. O systemie rozgrywek decyduje Komisja Sędziowska, biorąc pod uwagę 

liczbę startujących drużyn. 

 drużyny rozstawia się zgodnie z sumą punktów najlepszych zawodników po III 

GP Polski. Maksymalnie dopuszcza się do startu w kategorii juniorów 

i kadetów po 3 drużyny z jednego klubu, a w młodzikach – 5 drużyn, 

 w DMW drużyna juniorów składa się z minimum 3, a maksimum 5 

zawodników,  

 drużyna kadetów/ek i młodzików/czek oraz juniorek składa się z minimum 2, 

a maksimum 4 zawodników/czek. 

 drużyna zgłoszona do udziału w DMW nie może liczyć mniej zawodników, 

niż to wymaga Regulamin. Zawodnicy, na podstawie których dokonano 

ustawienia drużyny w rankingu, muszą być na sali przed rozpoczęciem 

zawodów. 

 

6.4.  Kwalifikacje do GP Polski: 

 do każdego GP Polski seniorów, juniorów, kadetów, młodzików i żaków 

kwalifikuje się jeden najlepszy zawodnik/czka z GP Podkarpacia, 

 w GP Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych prawo startu bez 

eliminacji wojewódzkich mają zawodnicy sklasyfikowani na miejscach 1-32 

aktualnej z listy rankingowej PZTS, 

 w GP Polski seniorów sklasyfikowania na miejscach 1-16. 

 w Grand Prix Polski we wszystkich kategoriach wiekowych prawo startu 

mają również inni zawodnicy, którzy brali udział w GP Podkarpacia, ale 

zaczynają swój start od rundy eliminacyjnej. 

 

6.5.  Kwalifikacje do Mistrzostw Polski: 

 do IMP juniorów, kadetów, młodzików i żaków kwalifikuje się po 32 

najlepszych zawodników/czek z rankingu PZTS po III GP Polski oraz 32 

zawodników, którzy w Mistrzostwach Województwa zajęli 1 i 2 miejsce.  
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 do IMP seniorów kwalifikuje się po 32 najlepszych zawodników/czek z 

rankingu PZTS po III GP Polski oraz 16 zawodników, którzy w Mistrzostwach 

Województwa zajęli 1 miejsce.  

 do IMP Młodzieżowców kwalifikuje się 32 zawodników/czek z listy 

rankingowej PZTS seniorów po III GP Polski,  będących w kategorii 

młodzieżowca i 32 zawodników/czek (po 2 zawodników/czek z każdego 

województwa), 

 do finału DMP juniorów, kadetów i młodzików, zarówno dziewcząt, jak 

i chłopców, kwalifikuje się bez eliminacji po 8 drużyn z najwyższym 

rankingiem po III GP Polski.  

 

6.6.  Ustalanie kolejności uczestników rozgrywek: 

 W zawodach indywidualnych rozgrywanych systemem „każdy z każdym”  

o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów. Za zwycięstwo 

w każdym przypadku otrzymuje sie 2 punkty, za porażkę w rozegranym 

meczu - 1 punkt, a w przegranym walkowerem – 0 punktów. 

 W zawodach drużynowych, w których istnieje możliwość uzyskania remisu, 

za zwycięstwo przyznaje sie 2 punkty, za remis - 1 punkt, a za porażkę - 0 

punktów. 

 Jeżeli dwóch lub więcej zawodników lub drużyn uzyska tę samą liczbę 

punktów, to w każdym przypadku o kolejności decydują wyniki 

bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami lub drużynami, które 

uzyskały równą liczbę punktów. W takim przypadku sporządza się tabele 

pomocniczą, w której uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy 

zainteresowanymi zawodnikami lub drużynami. 

 O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: 

-  liczba punktów, 

-  stosunek gier, 

-  stosunek setów, 

-  stosunek piłek. 

 W trakcie oceny wyników - o ile jest możliwość wyłączenia lepszego lub 

gorszego miejsca - należy to uczynić i rozpatrywać ponownie bilans 

zainteresowanych zawodników aż do ustalenia ostatecznej kolejności. 

 W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc 
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decyduje losowanie. 

 
7.  Sprawy finansowe 

 

7.1.  Koszty organizacji turnieju pokrywa POZTS. 

7.2.  Koszty uczestnictwa w turniejach wojewódzkich pokrywają kluby.  

7.3.  Wpisowe do turniejów wojewódzkich wynosi: 

 

Kategoria wiekowa GP Podkarpacia IMW  Gry 
drużynowe 

Weterani 25 25  - 

Seniorzy 20 30  - 

Młodzieżowcy - 25  - 

Juniorzy 15 20  25 

Kadeci 15 20  25 

Młodzicy 15 20  25 

Żacy 10 10  - 

Skrzaci   10   

 

7.4.  Wpisowe do rozgrywek wojewódzkich Pucharu Polski - 50 zł od drużyny. 

7.5.  Opłata za klubową roczną składkę członkowską POZTS – 100 zł. 

7.6.  Kaucja protestowa wynosi 200 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku 

nieuznania protestu. 

7.7.  Za niesportowe zachowanie się zawodników wprowadza się następujące 

kary: 

 pierwsza żółta kartka - 50 zł, 

 druga żółta kartka - 100 zł, 

 trzecia żółta kartka - 150 zł (po trzeciej żółtej kartce zawodnik otrzymuje 

karę dodatkową - odsunięcie od jednego kolejnego meczu w lidze), 

 czerwona kartka otrzymana podczas gry - 150 zł (po każdej czerwonej 

kartce zawodnik otrzymuje karę dodatkową odsunięcie od jednego 

kolejnego meczu w lidze, za wyjątkiem czerwonej kartki uzyskanej z ławki 

rezerwowej, 

 czerwona kartka otrzymana z ławki rezerwowej - 50 zł. 

7.8.  Kartki w turniejach indywidualnych liczone są oddzielnie (nie sumuje się ich 
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z kartkami otrzymanymi w rozgrywkach ligowych). 

7.9.  Powyższe kary winny być uregulowane w terminie 14 dni od daty ukarania.  

W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów 

organizowanych przez POZTS i PZTS. 

7.10.  PZTS będzie prowadził na bieżąco ogólnopolski rejestr kar regulaminowych, 

nałożonych na zawodników zarówno podczas zawodów prowadzonych przez 

PZTS, jak i POZTS. 

7.11.  POZTS ma obowiązek poinformować o nałożonych karach finansowych 

zarówno PZTS, jak i klub ukaranego zawodnika. 

7.12.  Konsekwencje zaległości finansowych: 

 Kluby oraz zawodnicy mający nieuregulowane zobowiązania finansowe 

wobec PZTS i POZTS będą traktowani jako kluby i zawodnicy nieuprawnieni 

do współzawodnictwa sportowego, prowadzonego przez PZTS i Ministerstwo 

Sportu i Turystyki. 

7.13.  Dodatkowe sankcje podejmuje Wydział Gier i Dyscypliny POZTS 

w Rzeszowie. 

 

8.  Punktacja i listy rankingowe 

 

8.1.  W indywidualnych turniejach wojewódzkich obowiązuje punktacja, która 

stanowi podstawę do sporządzania list rankingowych województwa 

podkarpackiego. 

8.2.  Zawodnicy startujący w GP Polski otrzymują odpowiednio punkty z tych 

turniejów, a nie otrzymują wtedy punktów z GP Podkarpacia. 

8.3.  Szczegółową punktację turniejów wojewódzkich przedstawia załączona 

tabela (zał. nr 5). 

 

9.  Odwołania i protesty 
 

9.1.  Wszelkie sprawy zgłaszane na piśmie (po uprzednim uiszczeniu kaucji) na 

imprezach wojewódzkich rozstrzyga Komisja Odwoławcza, powołana przez 

Delegata POZTS i działająca pod jego przewodnictwem. Decyzje Komisji 

Odwoławczej są ostateczne. Komisja odwoławcza nie rozpatruje spraw 

spornych na tle interpretacji przepisów gry. Sprawy te należą wyłącznie do 
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Komisji Sędziowskiej, której przewodniczy Sędzia zawodów, mianowany przez 

Kolegium Sędziów POZTS. 

9.4.  Protest lub odwołanie, aby było rozpatrywane przez WGiD POZTS w Rzeszowie, 

powinno być złożone na piśmie nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia 

zdarzenia. Odwołanie od decyzji WGiD powinno być złożone do Zarządu POZTS 

w ciągu trzech dni od podjęcia decyzji WGiD. 

9.4.1.  Opłata za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi w przypadku jego 

negatywnego rozpatrzenia. 

 

10.  Postanowienia końcowe 

10.1.  Program minutowy turnieju i ewentualne inne szczegóły organizacyjne 

ustala organizator. 

10.2.  W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 

przepisy zawarte w Regulaminie PZTS na sezon 2019/2020 i przepisy ITTF. 

10.3.  Zasady rozgrywania meczów II, III, IV i V ligi oraz Pucharu Polski określone 

są w oddzielnych regulaminach. 

10.4.  Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Zarządu 

Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Rzeszowie. 

 

          Prezes POZTS w Rzeszowie    
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Załącznik nr 2 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
    I 
 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
   

(LIMIT) 

 
 
 
Załącznik nr 3 

 
 
    I 

 
 4 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
    I 
 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
   

  (LIMIT) 
 

Załącznik nr 4 

(LIMIT) 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
2   

 
 
 
J 

(LIMIT) 
 
 
 
 
 
4 

(LIMIT) 
 
 
 
 
 
2   



15 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

        

          

  2 (limit)       

         

           

            

3 (limit)           

            

          

6          

         
              
I 

           

5          

            

           

4 (limit)           

           

         

         

  1 (limit)       



16 

 

Załącznik nr 5 

 

 
 

seniorzy młodzieżowcy juniorzy kadeci młodzicy 

miejsce IMW GP 
PODKA
RPACIA 

IMW IMW GP 
PODKA
RPACIA 

IMW GP 
PODKAR

PACIA 

IMW GP 
PODKAR

PACIA 
1 120 90 100 90 70 75 60 60 50 
2 115 85 95 85 66 71 57 56 47 
3 110 81 90 81 62 67 54 53 44 
3-4 107 79 88 79 60 65 53 52 43 
4 105 77 86 77 59 64 52 51 42 
5 102 74 83 74 57 62 50 49 40 
5-6 101 73 82 73 56 61 49 48 39 
6 100 72 81 72 55 60 48 47 39 
5-8 98 71 79 71 54 59 47 46 38 
7 97 70 78 70 53 58 46 45 38 
7-8 96 69 77 69 52 57 45 44 37 
8 95 68 76 68 51 56 44 44 36 
9 92 65 74 65 50 54 42 42 35 
9-10 91 64 72 64 49 53 41 41 34 
10 90 63 71 63 48 52 41 41 34 
9-12 88 62 70 62 47 51 40 40 33 
11 87 61 69 61 46 50 39 39 32 
11-12 86 60 68 60 45 49 38 38 31 
12 85 59 67 59 44 48 38 38 31 
9-16 83 57 65 57 43 47 36 36 30 
13 82 57 64 57 42 46 36 36 30 
13-14 81 56 63 56 41 45 35 35 29 
14 80 55 62 55 41 44 35 35 29 
13-16 78 53 60 53 39 43 33 33 28 
15 77 52 60 52 39 42 33 33 27 
15-16 76 51 58 51 38 41 32 32 26 
16 75 50 57 50 37 40 31 31 26 
17 72 48 55 48 35 38 30 30 25 
17-18 71 47 54 47 34 37 29 29 24 
18 70 46 53 46 33 36 28 28 23 
17-20 68 44 51 44 32 35 27 27 23 
19 67 44 50 44 31 34 27 27 22 
19-20 66 42 49 42 30 33 26 26 21 
20 65 41 48 41 30 32 25 25 21 
17-24 63 40 47 40 28 31 24 24 20 
21 62 39 46 39 28 30 24 24 19 
21-22 61 38 44 38 27 29 23 23 18 
22 60 37 43 37 26 28 22 22 18 
21-24 58 36 42 36 25 27 21 21 17 
23 57 35 41 35 24 26 20 20 17 
17-32 56 34 40 34 23 25 20 20 16 
23-24 56 34 40 34 23 25 19 19 16 
24 55 33 39 33 22 24 19 19 15 
25 52 30 36 30 21 22 17 17 14 
25-26 51 29 35 29 20 21 16 16 13 
26 50 28 34 28 19 20 16 15 13 
25-28 49 27 32 27 18 19 15 15 12 
27 48 26 32 26 17 18 14 14 12 
27-28 47 25 30 25 16 17 13 13 11 
25-32 46 25 30 25 16 17 13 13 11 
28 46 24 29 24 15 16 13 13 11 
29 44 23 28 23 14 15 12 12 10 
29-30 43 22 27 22 13 14 11 11 9 
30 42 22 27 22 13 14 11 11 9 
29-32 42 21 26 21 13 14 11 11 9 
31 41 21 26 21 12 13 10 10 8 
31-32 40 20 25 20 12 13 10 10 8 
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32 40 20 25 20 12 13 10 10 8 
33  19   11  9  7 
33-40  18   11  9  7 
33-48  17   10  8  6 
41-48  16   9  8  5 
33-64  16   9  8  5 
49-56  15   9  7  5 
49-64  14   8  7  4 
57-64  13   8  6  4 
65-96  10   6  5  3 
65-128  7   4  3  2 
97-128  4   3  2  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


