
 

 

 

 

REGULAMIN 

 

LIGI TENISA STOŁOWEGO 

GMINY WŁOSZAKOWICE 

 
I. Informacje ogólne  

1. Organizatorem Ligi Tenisa Stołowego Gminy Włoszakowice (zwanymi dalej Ligą) jest Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji (zwany dalej GOSiR) ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 
Włoszakowice. 

2. Rozgrywki przeprowadzane zostaną w miejscowościach, które zgłosiły się do Ligi.  
3. Adres e-mail GOSiR: gosir@wloszakowice.pl tel. kontaktowy: 667 276 767. 
4. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych 

osobowych oraz swojego wizerunku na potrzeby organizacji Ligi oraz promocji GOSiR i gminy 
Włoszakowice. 

5. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
6. Cele Ligi: 

a) Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Włoszakowice, 
b) Aktywowanie do działania mieszkańców gminy Włoszakowice, 
c) Propagowanie bezalkoholowego spędzania wolnego czasu, 
d) Promocja gminy Włoszakowice oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
e) Propagowanie tenisa stołowego na terenie gminy Włoszakowice, 
f) Wyłonienie najlepszej drużyny w tenisie stołowym Gminy Włoszakowice, 
g) Wyłonienie najlepszych zawodników indywidualnych. 

 

II. Zgłoszenia i uczestnictwo 
 

1. W Lidze udział mogą wziąć drużyny reprezentujące miejscowości Gminy Włoszakowice 
z zastrzeżeniem, że jedną miejscowość mogą reprezentować maksymalnie dwie drużyny. 

2. W skład drużyn wchodzą pełnoletni mieszkańcy danych miejscowości, zwani dalej zawodnikami. 
3. Dopuszcza się możliwość udziału zawodników niepełnoletnich, którzy w dniu rozpoczęcia Ligi 

ukończyli 15 rok życia po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik nr 2). 
4. Jeden zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. 
5. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający aktualną licencję okresową 

na dany sezon i uczestniczące w rozgrywkach ligowych organizowanych przez WZTS (nie dotyczy 
to zawodników biorących udział w krajowych zawodach weteranów). 

6. Każda drużyna zobowiązana jest do wyznaczenia kapitana, który odpowiedzialny jest 
za organizację drużyny.  

7. W skład drużyn wchodzi maksymalnie 6 zawodników, przy czym w danym meczu może wystąpić 
4 z nich.  

8. Do dnia 15 lutego 2023 r. kapitanowie drużyn zobowiązani są do dostarczenia list zawodników 
(załącznik nr 1) wraz z ewentualnymi zgodami opiekuna do osobiście biura GOSiR. 

 
 



III. Organizacja zawodów 
 

1. Rozpoczęcie Ligi nastąpi 20 lutego2022 r. Rozgrywki potrwają maksymalnie do 31 marca 2023r. 

2. Mecze organizowane w ramach Ligi odbywają się w miejscowościach, których drużyny zostały 

zgłoszone do Ligi. 

3. Rozgrywki będą zorganizowane w systemie mecz i rewanż.  

4. Terminy i godziny poszczególnych spotkań drużyny ustalają indywidualnie, z tym, że mecze 

pomiędzy drużynami z tej samej miejscowości muszą odbyć się w pierwszej kolejce.  

5. Wszystkie wyniki obowiązkowo wpisywane są do protokołu stanowiącego załącznik nr 3, który 

zostaje podpisany przez kapitanów drużyn. 

6. Terminy poszczególnych kolejek: 

Kolejka I:  20.02. - 26.02.2022 r. 

Kolejka II:  27.02. - 05.03.2022 r. 

Kolejka III: 06.03. - 12.03.2022 r. 

Kolejka IV: 13.03. - 19.03.2022 r. 

Kolejka V: 20.03. - 26.03.2022 r. 

Kolejka VI: 27.03. - 31.03.2022 r. 

7. Terminy poszczególnych kolejek będą zaktualizowane po terminie informacji o zgłoszonych 

drużynach. 

8. W każdym spotkaniu rozgrywane są mecze w systemie: 

mężczyźni 

1 A1 B1 

2 A2 B2 

3 A3 B3 

4 A4 B4 

5 A1 B2 

6 A2 B3 

7 A3 B4 

8 A4 B1 

9 A1 B3 

10 A2 B4 

11 A3 B1 

12 A4 B2 

13 A1 B4 

14 A2 B1 

15 A3 B2 

16 A4 B3 

   

9. Kapitan drużyny gospodarzy przed meczem przygotowuje protokół. Kapitanowie obu drużyn 

zobowiązani są do sprawdzenia, czy skład drużyn jest zgodny ze stanem faktycznym.  

10. Po zakończeniu spotkania protokół wypełnia kapitan drużyny gospodarzy i umieszcza na nim 

swój podpis; następnie protokół uzupełnia kapitan drużyny gości sprawdzając poprawność 

wpisanych danych potwierdzając go własnoręcznym podpisem. 

11. Poszczególne pojedynki rozgrywane są do trzech wygranych setów, a każdy set do 11 punktów 

(przy stanie 10:10 set rozgrywany jest do 2 punktowej przewagi). 

12. Brak wystawienia zawodniczki/zawodnika do danego pojedynku w danym meczu oznacza 

przegraną tego pojedynku 0:3. 

13. O zwycięstwie danej drużyny w danym meczu decyduje większa liczba wygranych pojedynków. 

14. Zwycięska drużyna meczu otrzymuje 2 punkty, przegrana 0 punktów, w przypadku remisu 

1 punkt.  



15. Po zakończeniu spotkania, kapitan gospodarzy zobowiązany jest do dostarczenia poprawnie 

wypełnionego protokołu do biura GOSiR. 

16. Zasady ustalania kolejności miejsca w tabeli: 

a) liczba zdobytych punktów w całym cyklu rozgrywek, 

b) liczba zdobytych punktów w meczach bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

c) różnica wygranych pojedynków w meczach bezpośrednich, 

d) różnica setów w meczach bezpośrednich pomiędzy zainteresowanymi zespołami 

e) różnica małych punktów w bezpośrednich meczach pomiędzy zainteresowanymi 

zespołami, 

f) różnica wygranych pojedynków w całym cyklu rozgrywek, 

g) różnica setów w całym cyklu rozgrywek, 

h) większa liczba wygranych setów w całym cyklu rozgrywek 

17. W przypadku niewyłonienia zwycięskiej drużyny, odbędzie się decydujący mecz pomiędzy 

zainteresowanymi drużynami. Miejsce spotkania odbędzie się poprzez losowanie. 

18. Poza klasyfikacją drużynową prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii 

mężczyzn i kobiet. 

19. Zwycięzcą kategorii o której mowa w punkcie 18 będzie osoba, która wygra najwięcej meczów. 

20. W przypadku takiej samej liczby wygranych meczów, decydują wyniki bezpośrednich meczów 

pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami. 

 

IV. Nagrody 
 

1. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary. 
2. Drużyny z miejsc I-III otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe. 
3. Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody 

rzeczowe.  

 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Aktualna tabela będzie dostępna na stronie www.gosir.wloszakowice.pl w zakładce Liga Tenisa 

Stołowego. 
2. GOSiR informuje, że zawodnicy występujący w rozgrywkach powinni być ubezpieczeni 

we własnym zakresie. 
3. Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu zobowiązana jest niezwłocznie zgłosić się 

do zakładu opieki medycznej w dniu, w którym uległa kontuzji. 
4. GOSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób 

uczestniczących w rozgrywkach. 
5. GOSiR informuje o możliwości dodatkowego ubezpieczenia się od NNW w dowolnym zakładzie 

ubezpieczeń. 
6. Klauzula RODO stanowi załącznik nr 4 niniejszego regulaminu.  
7. Do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie GOSiR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


