REGULAMIN
ŻORSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO W SEZONIE 2017/2018
I. CEL
Popularyzacja tenisa stołowego jako jednej z form rekreacji fizycznej.
II. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach.
III. MIEJSCE I TERMINY
1. Rozgrywki ŻALTS w edycji 2017/2018 są podzielone na dwa sezony: sezon 1 i sezon 2.
2. Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa MOSiR, przy ul. Folwareckiej 10 w Żorach.
3. Terminy spotkań w ramach poszczególnych sezonów będą publikowane na stronie internetowej
http://mosir.zory.pl (Sport->Ligi Amatorskie->Żorska Amatorska Liga Tenisa Stołowego), a także będą
podawane uczestnikom spotkań na bieżąco w trakcie rozgrywek.
4. W ramach rozgrywek planowane są 4 spotkania w sezonie 1 i 4 spotkania w sezonie 2.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju i zobowiązuje się do poinformowania
o zmianie uczestników ligi najpóźniej do 5 dni poprzedzających wyznaczony termin (portal
http://mosir.zory.pl, telefonicznie wiadomością głosowa lub sms bądź pocztą e-mail).
IV. UCZESTNICTWO
1. Prawo startu w lidze mają amatorzy, osoby pełnoletnie, mieszkańcy Żor i okolic – osoby nie
posiadające bieżącej licencji PZTS.
2. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest prawidłowe wypełnienie i dostarczenie formularza
zgłoszeniowego oraz wpłata wpisowego w wysokości 70,00 zł nieprzekraczalnie do dnia 29.09.2017r.
3. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami odbędzie się dnia 02.10.2017r godz. 16.00 w sali narad Hali
Sportowej, ul. Folwarecka 10.
4. Każdy z uczestników własnoręcznym podpisem oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem,
akceptuje jego treść, wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na
zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2016r.
poz. 922 ze zm.) przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Żorach, ul. Wolności 36A,
44-240 Żory, w celu niezbędnych do wykonania statutowych zadań MOSiR oraz wyraża dobrowolnie
zgodę na wykorzystanie zdjęć ze swoim wizerunkiem w celach niezbędnych do wykonania
statutowych zadań MOSiR.
V. KATEGORIE
Rozgrywki prowadzone z podziałem na I, II, III (po 12 zawodników) oraz IV ligę (15 zawodników).
VI. UBEZPIECZENIE
1. Uczestnik składa pisemne oświadczenie o stanie zdrowia.
2. Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW, które obejmuje wypłatę odszkodowania za uszczerbek
na zdrowiu lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenie obowiązuje tylko na czas
trwania imprezy (bez drogi).
VII. PRZEPISY
1. Rozgrywki ligi prowadzone będą w oparciu o aktualne przepisy i regulaminy PZTS z uwzględnieniem
niniejszych zmian.

2. Wyjątek stanowi dopuszczenie do gry rakietek dostępnych w ogólnej sprzedaży bez oznakowania,
ale z zachowaniem dwóch różnych kolorów.
3. Zawodnicy sami sędziują rozgrywane przez siebie mecze (z zachowaniem przepisów PZTS).
4. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i terminarzem rozgrywek.
5. Stwierdzenie udziału w rozgrywkach zawodnika nieuprawnionego spowoduje wykluczenie go
z dalszych rozgrywek oraz zaliczenie wszystkich mających odbyć się spotkań jako walkower.
6. Kwestie sporne dotyczące spraw merytorycznych rozstrzyga Komisarz Ligi.
7. Kwestie sporne dotyczące spraw organizacyjnych rozstrzyga organizator – MOSiR Żory.
VIII. NAGRODY
1. Podstawą do uzyskania nagród jest klasyfikacja końcowa po sezonie 2 rozgrywek ŻALTS.
2. Nagrodami są:
a) statuetki za miejsca I-VI w każdej kategorii,
b) pamiątkowe dyplomy dla 6 najlepszych zawodników każdej ligi.
IX. SYSTEM ROZGRYWEK
Rozgrywki w ramach I, II, III, IV ligi ŻALTS rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów.
X. WERYFIKACJA I KLASYFIKACJA
1. Za rozegrany mecz w ramach rozgrywek I, II, III, IV ligi ŻALTS przyznawana będzie następująca
punktacja:
a) 3 pkt. przy wyniku 2:0,
b) 2 pkt. przy wyniku 2:1,
c) 1 pkt. przy wyniku 1:2,
d) 0 pkt. przy wyniku 0:2 oraz za każdy walkower.
2. Punkty uzyskane w rozgrywkach edycji ŻALTS 2017/2018 sumują się w odrębnie jednego sezonu. Po
każdym spotkaniu będzie podawana klasyfikacja spotkania, klasyfikacja bieżąca i klasyfikacja
końcowa.
3. O klasyfikacji spotkania w sezonie decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w spotkaniu,
b) różnica setów wygranych i przegranych w spotkaniu (efekt odejmowania),
c) ilość wygranych setów w spotkaniu,
d) bezpośredni bilans pojedynków miedzy zawodnikami w spotkaniu,
e) w przypadku 3 i większej ilości zawodników dodatkowa tabela między „zainteresowanymi”
zawodnikami uwzględniająca ponownie warunki z punktów rozdziału X pkt. 3a, 3b, 3c, 3d.
4. O bieżącej klasyfikacji sezonu decyduje:
a) ilość zdobytych punktów w bieżącym sezonie,
b) różnica setów wygranych i przegranych w bieżącym sezonie (efekt odejmowania),
c) ilość wygranych setów w bieżącym sezonie,
d) bezpośredni bilans pojedynków miedzy zawodnikami w bieżącym sezonie,
e) w przypadku 3 i większej ilości zawodników dodatkowa tabela między „zainteresowanymi”
zawodnikami uwzględniająca ponownie z punktów rozdziału X pkt. 4a, 4b, 4c, 4d.
5. O końcowej klasyfikacji w sezonie decydują te same zapisy jak w punktach rozdziału X pkt. 4a, 4b, 4c,
4d, 4e jednak z wyłączeniem (odejmowaniem) wszystkich wyników meczy uzyskanych przez
zawodnika w jednym najsłabiej rozegranym spotkaniu w danym sezonie.
6. W przypadku braku możliwości ustalenia kolejności miejsc w klasyfikacji końcowej w sezonie
w powyższy sposób - organizator wyznacza termin rozegrania dodatkowego pojedynku, który
odbędzie się do 7 dni od zakończenia rozgrywek w sezonie.

7. Nie przystąpienie zawodnika do gry w terminach ustalonych w kalendarzu oznacza walkower: 0 pkt.
dla nieprzystępującego i 3 punkty dla przystępującego zawodnika do meczu. Walkower przyznawany
jest 3 min. po wywołaniu zawodnika do stołu.
8. Awanse i spadki będą ustalane pod koniec każdego sezonu ligi na podstawie klasyfikacji końcowej
w bieżącym sezonie. Awanse i spadki odbywają się wg następującego schematu:
a) trzech ostatnich zawodników z I ligi spada do II ligi,
b) trzech najlepszych zawodników z II ligi awansuje do I ligi,
c) trzech ostatnich zawodników z II ligi spada do III ligi,
d) trzech najlepszych zawodników z III ligi awansuje do II ligi,
e) trzech ostatnich zawodników z III ligi spada do IV ligi,
f) trzech najlepszych zawodników z IV ligi awansuje do III ligi,
9. W przypadku konieczności uzupełnienia składu I, II, III ligi na nowy sezon spowodowanym
wycofaniem się kogoś z zawodników, pierwszeństwo mają zawsze zawodnicy którzy opuścili ligę
(spadli) w poprzednim sezonie. Taka decyzja będzie podjęta w trakcie edycji przez Sędziego
Głównego, a poza edycją na pierwszym zebraniu rozpoczynającym nową edycję rozgrywek ŻALTS.
XI. KIEROWNICTWO LIGI
1. Komisarz Ligi
- ustalony przez organizatora,
2. Sędzia Główny - MOSiR Żory (podejmujący ostateczną decyzję w kwestiach spornych).
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zdarzenia i sytuacje nieprzewidziane w ww. regulaminie rozpatruje i rozstrzyga Komisarz Ligi.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.

Organizator
MOSiR Żory

