
  
REGULAMIN 
ŻORSKIEJ  LIGI TENISA STOŁOWEGO MOSiR Żory  
W SEZONIE 2022/2023 
 
I .  ORGANIZATOR  
Miejski Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Żorach.  
 
I I .  CEL  
Popularyzacja tenisa stołowego.   
 
I I I .  MIEJSCE I  TERMINY  
1.  Miejscem rozgrywek jest Hala Sportowa MOSiR, przy ul .  Folwareckiej 10 w  Żorach.  
2.  Terminy spotkań będą publikowane na stronie internetowej http://mosir .zory.pl 

(Sport->Ligi Amatorskie->Żorska  Liga Tenisa Stołowego  MOSiR Żory), a także będą 
podawane uczestnikom spotkań na bieżąco w trakcie rozgrywek.  

3.  W ramach rozgrywek planowane są cztery  spotkania w sezonie 1 i  cztery  spotkania 
w sezonie  2.  

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju i  zobowiązuje się 
do poinformowania o  zmianie uczestników ligi  najpóźniej do 5 dni poprzedzających 
wyznaczony termin za pośrednictwem portalu:  http://mosir .zory.pl  

 
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1.  Prawo startu w l idze mają, osoby pełnoletnie, mieszkańcy woj.  Śląskiego, osoby 

posiadające l icencję  PZTS  do II I  L igi .  
2.  Warunkiem dopuszczenia  do udziału  w rozgrywkach osoby  PEŁNOLETN IEJ  jest:  

a)   Wypełnienie i  dostarczenie  formularza zgłoszeniowego  (załącznik nr 1)  
zawierającego  nazwisko, imię, rok  urodzenia,  miasto,  numer telefonu,  zgodę na 
udział w rozgrywkach, akceptację regulaminu,  brak  przeciwwskazań do udziału 
w rozgrywkach,  informac ję o  przetwarzaniu  danych osobowych oraz 
rozpowszechnieniu  wizerunku dla potrzeb związanych z organizacją, promocją 
rozgrywek.  

b)  wpłata wpisowego w wysokości 80,00  zł w nieprzekraczalnym terminie  do 
14.10 .2022r .  

3.  Każdy uczestnik pow inien zapoznać się z K lauzulą Informacyjną  zawartą  w  punkcie 
X I I I  do niniejszego regulaminu.   

4.  Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Żorskiej Ligi  
Tenisa Stołowego  MOSiR Żory  w sezonie 2022/2023 .  Wypełnienie formularza  
zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie s ię z Regulaminu oraz oznacza jego pełną 
akceptację.  

 
V. KATEGORIE  
1.  Rozgrywki prowadzone będą w kilku l igach.  

a)  L iga  I , I I , I I I , IV  -  każda z tych l ig l iczy maksymalnie po 8 osób.  
b)  Liga  V  tworzą dotychczasowi  zawodnicy oraz nowi kandydaci  –  maksymalnie 24 

osoby.   
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2.  Ostateczna l ista uczestników poszczególnych  l ig  zostanie  zamieszczona na stronie 
internetowej organizatora, przed rozpoczęciem pierwszego turnieju.  
 

VI .  UBEZPIECZENIE  
1.  Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.  
 
VI I .  PRZEPISY  
1.  Rozgrywki l igi  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 oraz  

terminarzem rozgrywek.  
5.  W przypadku stwierdzenia udziału zawodnika nieuprawnionego zostanie on  

zdyskwalif ikowany  
a wszystkie mecze przez niego rozegrane zostaną zweryfikowane jako walkower.  

6.  Każdy turniej prowadzi Sędzia Główny wyznaczony przez organizatora rozgrywek.  
7.  Mecze będą  rozgrywane piłkami  "andro"  3S, które organizator dostarcza w i lości 

20  szt. na każde  spotkanie.  
 

VIII.  NAGRODY  
1.  Podstawą do uzyskania nagród jest klasyfikacja końcowa rozgrywek LTS  MOSiR 

Żory.  
2.  Nagrody:  

a)  łączna  pula nagród, która zostanie rozdysponowana pomiędzy  l igami wynosi 
2 .200,00,   

b)  nagrody w formie talonów lub nagród rzeczowych  będą przyznane zawodnikom 
za miejsca od I- I I I ,  

c)  pamiątkowe dyplomy dla trzech  najlepszych  zawodników każdej l igi .  
 
IX. SYSTEM ROZGRYWEK  
1.  Rozgrywki w ramach I,  I I ,  I I I ,  IV  rozgrywane będą systemem „każdy z każdym” do 

trzech  wygranych setów:  3 :0,  3:1, 3:2 .  
2.  Dla  V  l ig i  system rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora po zamknięciu l isy 

zgłoszeń.  
W tej  l idze  system rozgrywek będzie każdorazowo dostosowany do i lości osób. W 
przypadku powyżej 10 osób  nastąpi podział na grupy.  

3.  Pierwsze spotkania -  rozstawienie zawodników wg. losowania, kolejne – 
rozstawien ie czterech najlepszych zawodników  na podstawie  rankingu  punktów.  



  
 
X. WERYFIKACJA I  KLASYFIKACJA 
1.  Organizator wprowadzi tabelę  z punktami za poszczególne miejsca.  
2.  Punktacja  indywidualna  dla I , I I , I I I , IV l ig i :  

 
I  miejsce  30  pkt,  
I I  miejsce  25 pkt.,   
I I I  mie jsce 20 pkt.,   
 
IV miejsce 17 pkt.,  
V  miejsce  13 pkt.,  
VI  miejsce  9 pkt.,   
VII  miejsce  5 pkt.,  
VII I  miejsce  1 pkt.,   
 

3.  Punktacja  indywidualna  dla V l igi:  
 

I  miejsce 70  pkt,  
I I  miejsce  65 pkt.,   
I I I  miejsce  60 pkt.,   
 
IV miejsce 57 pkt.,  
V  miejsce  53 pkt.,  
VI  miejsce  49 pkt.,   
VII  miejsce  45 pkt.,  
VII I  miejsce  41 pkt.,   

 
IX miejsce  38  pkt.,   
X miejsce  35 pkt.,   
XI miejsce  32 pkt.,   
XII miejsce  29 pkt. ,   
X I I I  miejsce  26 pkt.,   
XIV miejsce  23 pkt.,   
XV miejsce 22 pkt. ,  
XVI miejsce  20  pkt.,   
XVII miejsce 18  pkt. ,   
XVII I  miejsce 16 pkt. ,   
X IX miejsce  14  pkt.,  
 
XX miejsce 13 pkt. ,   
XXI miejsce 12 pkt.,   
XXII miejsce 11 pkt.  (kolejne miejsca minus 1 pkt).  

 
4.  Punkty  uzyskane w  każdym z turniejów będą  sumowane.  



  
 

5.  Po każdym spotkaniu będzie podawana  klasyfikacja spotkania,  klasyf ikacja bieżąca 
i  klasyfikacja  końcowa.  

6.  Do klasyfikacj i  końcowej l iczone będą wszystkie punkty  jednak z  wyłączeniem 
(odejmowaniem) wszystkich wyników meczy uzyskanych przez zawodnika w jednym 
najsłabiej rozegranym spotkaniu w  danym sezonie.  

7.  W przypadku uzyskania takiej samej l iczby punktów  o zwycięstwie decydują  wyższe 
mie jsce sklasyf ikowanego zawodnika.  

8.  W przypadku braku  możliwości ustalenia kolejności miejsc  w klasyf ikacj i  końcowe j  
w  sezonie w  powyższy sposób -  organizator wyznacza termin rozegrania 
dodatkowego pojedynku, który odbędzie się do 7 dni od zakończenia rozgrywek w 
sezonie.  

9.  Nie  przystąpienie zawodnika do gry w  terminach ustalonych w kalendarzu  oznacza 
walkower: 0  pkt. Walkower przyznawany jest 3 min. po wywołaniu zawodnika do 
stołu.  

10.  Awanse i  spadki będą ustalane pod koniec  każdego sezonu l igi  na podstawie 
klasyf ikacj i  końcowej w  bieżącym sezonie. Awanse i  spadki odbywają s ię wg 
następującego schematu:  
a)  trzech  ostatnich zawodn ików z I  l igi  spada do II  l igi ,  
b)  trzech  najlepszych zawodników z I I  l igi  awansuje do I l igi,  
c)  trzech  ostatnich zawodników z I I  l igi  spada do II I  l igi,  
d)  trzech  najlepszych zawodników z I I I  l igi  awansuje do I I  l ig i,  
e)  trzech  ostatnich zawodników z I I I  l igi  spada do IV l ig i,  
f)  trzech  najlepszych zawodników z IV l igi awansuje do I II  l igi ,  
g)  trzech  ostatnich zawodników z IV l igi  spada do V l igi ,  
h)  trzech  najlepszych zawodników z V l igi  awansuje do IV l igi .  

11.  W przypadku konieczności uzupełnienia składu I ,  I I ,  I I I ,  IV  l ig i  na nowy sezon,  
spowodowanym wycofaniem się któregoś  z zawodników, organizator dokona 
przesunięć na l istach startowych.  

12.   Ceremonia wręczenia nagród nastąpi podczas dodatkowego -  otwartego 
turnieju tenisa stołowego, którego termin  rozegrania  ustali  organizator.  

 
XI .  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1.  Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji  wszelkich kwesti i  spornych.  
2.  Jedynie organizator może dokonywać zmian i  uzupełnień w treści n iniejszego 

regulaminu.  
13.  Podczas ostatniego  turnieju  MOSiR  planuje spotkan ie organizacyjne z 

wszystkimi  uczestnikami  l igi ,  które odbędzie się w  Hali  Sportowej, ul.  Folwarecka 
10.  

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub  zagubione  
na terenie obiektu jak i  podczas rozgrywek.  



  
 

XII.  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA   
1.  Organizatorzy zastrzegają sobie możl iwość wprowadzenia ograniczeń w sposobie 
przeprowadzenia rozgrywek  i  dodatkowych obowiązków dla jej  uczestników w związku 
z ewentualną zmianą sytuacji  epidemicznej w Polsce i  próbą uwzględnienia 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.  
 
XIII . KLAUZULA  INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób f izycznych w związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  
oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  
informujemy, iż:  
1.  Admin istratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i  

Rekreacji  w Żorach, ul.  Wolności 36a, 44-240 Żory.  Kontakt  z administratorem jest  
możliwy także za pomocą  poczty elektronicznej (e-mail):  mosir@mosir.zory.pl  

2.  W Miejskim Ośrodku Sportu i  Rekreacji  w Żorach  jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzegan ie zasad ochrony danych -  Aleksandra Cnota-Mikołajec.  Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów 
mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl  

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodn ie 
z art.  6 ust. 1  l it .  a ogólnego rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady UE o 
ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych, 
organizacyjnych  oraz  udokumentowania  uczestnictwa  w imprezach organizowanych 
przez Miejski Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Żorach.  

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych  mogą być:  
a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania  publiczne lub 
działających na zlecenie organów władzy publicznej,  w zakresie i  w celach, które  
wynikają  z przepisów powszechn ie obowiązującego prawa,  
b)  inne podm ioty, które na  podstaw ie stosownych umów podpisanych z 
administratorami przetwarzają jego dane osobowe,  
c)  podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, tak ie jak:  
operator  pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.  

5.  Pani/Pana  dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacj i  
celów określonych  w pkt.  3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o 
archiw izacj i  lub innych przepisach prawa.  

6.  Ma Pani/Pan  prawo żądan ia od  Administratora:  
a)  dostępu do  swoich danych  oraz otrzyman ia ich pierwszej kopii ,  
b)  do sprostowania (poprawiania) swoich  danych,  
c)  do usunięcia oraz ogran iczenia przetwarzania danych,  na  podstawie art.  17 oraz  
art. 18  RODO,  
d)  do wniesienia sprzec iwu wobec  przetwarzania danych, na zasadach opisanych w 
art.  21 RODO,  
e) do przenoszenia danych,  
f)  prawo do wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  
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g)  do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie,  przy czym jej wycofanie nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzan ia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  
cofnięciem.    
W celu  skorzystania oraz uzyskania informacj i  dotyczących praw  określonych  
powyżej (l it .  a-g) należy  skontaktować się z Adm inistratorami lub  z Inspektorem 
Danych  Osobowych.  

7.  Ma Pani/Pan  prawo wn iesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony 
Danych Osobowych, ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan,  że 
przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych narusza przep isy  ustawy o ochron ie 
danych osobowych, a  od 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  
Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób f izycznych w 
związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu  
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do wzięcia udziału w  
imprezach  organizowanych przez M iejski Ośrodek Sportu i  Rekreacj i  w Żorach.  

9.  Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i  nie  będą  
profilowane.  

10.  Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa  trzeciego lub 
organizacji  międzynarodowe j .  

 
 
Organizator MOSiR Żory  


