
 

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH 
 III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN 

SEZON 2012/2013 

  

 

Rozdział I 
Przepisy ogólne 

 

1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych  III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 jest integralną 

częścią Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego sezon 

2012/2013. 

2. Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego organizuje i sprawuje nadzór nad 

rozgrywkami drużynowymi  III, IV i V ligi mężczyzn. 

3. Weryfikację rozgrywek drużynowych III, IV i V ligi mężczyzn prowadzi Wydział Gier i Dyscypliny 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego na podstawie oryginałów protokołów 

meczowych podpisanych przez kapitanów drużyn. 

 

 

Rozdział II 
Warunki uczestnictwa 

4. Warunkiem uczestnictwa  zawodnika w rozgrywkach drużynowych III, IV i V ligi mężczyzn jest 

spełnienie wszystkich wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt. 1 Regulaminu 

Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego sezon 2012/2013, a w 

szczególności: 

1) posiadanie licencji zawodnika uprawniającej do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym 

przyznanej przez Polski Związek Tenisa Stołowego zgodnie z Regulaminem Rozgrywek 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2012/2013, 

2) posiadanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania tenisa stołowego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie zakresu 

koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o 

zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 

21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, 

3) posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  

wynikłych na skutek uprawiania sportu kwalifikowanego, 

4) w przypadku uczestnictwa w rozgrywkach drużynowych III, IV i V ligi mężczyzn dwóch 

drużyn reprezentujących ten sam klub sportowy, przed rozpoczęciem rozgrywek klub 

zobowiązany jest do podania imiennych składów każdej z drużyn. Zawodnik znajdujący się 

na liście jednej z drużyn nie może występować w meczach drugiej drużyny, 

5) zawodnik, który w sezonie rozegrał 3 mecze w drużynie wyższej klasy rozgrywkowej nie ma 

prawa gry w drużynie niższej klasy rozgrywkowej. Powyższa zasada nie dotyczy:  

- juniorów, kadetów, młodzików grających w rozgrywkach drużynowych ekstraklasy i I 

ligi, którzy tracą prawo do gry w niższej klasie rozgrywkowej po rozegraniu 7 meczów, 



- juniorów grających rozgrywkach drużynowych II ligi, którzy tracą prawo do gry w 

niższej klasie rozgrywkowej po rozegraniu 3 meczów, 

- kadetów i młodzików grających w rozgrywkach drużynowych II ligi, którzy tracą prawo 

do gry w niższej klasie rozgrywkowej po rozegraniu 7 meczów. 

6) obowiązuje zakaz gry zawodnika w dwóch meczach różnych szczebli rozgrywek drużynowych 

w jednym terminie ligowym (piątek-niedziela lub wtorek-czwartek) oraz w meczach 

przełożonych z danego terminu. 

7) w rozgrywkach ligowych w rywalizacji mężczyzn dopuszcza się uczestnictwo w drużynie 

kobiety. Warunkiem jest jednak nie posiadanie przez klub drużyny żeńskiej.  W meczu 

może wystąpić jednak tylko 1 zawodniczka. 

 

5. Warunkiem uczestnictwa klubu sportowego w rozgrywkach drużynowych III, IV i V ligi 

mężczyzn jest spełnienie wszystkich wymogów wynikających z przepisów wymienionych w pkt. 1 

Regulaminu Rozgrywek Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego sezon 20112/2013, a 

w szczególności: 

1) brak jakichkolwiek, przeterminowanych zobowiązań finansowych w stosunku do 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego,  

2) opłacenie składki członkowskiej za rok 2012 roku z tytułu członkostwa w Mazowieckim 

Okręgowym Związku Tenisa Stołowego w terminie do 30 września 2012 roku zgodnie z § 13 

Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, 

3) posiadanie licencji dla klubu sportowego w sezonie 2012/2013 przyznanej przez Polski 

Związek Tenisa Stołowego, 

4) opłacenie wpisowego w wysokości: mężczyzn – 300 zł, IV liga mężczyzn – 250 zł oraz V liga 

mężczyzn – 200 zł, zgodnie z uchwałą Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego: 

 

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego 

Bank PKO BP Oddział w Warszawie - nr konta: 54 1240 6159 1111 0010 4610 2336 

 

5) pisemne potwierdzenie do dnia 03 września 2012 roku uczestnictwa drużyny klubowej w 

rozgrywkach drużynowych w sezonie 2012/2013 poprzez złożenie wypełnionej ankiety. 

 

 
Rozdział III 

System rozgrywek 

 

6. W rozgrywkach drużynowych organizowanych przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa 

Stołowego w sezonie 2012/2013 obowiązują następujące systemy rozgrywek: 

 

1) rozgrywki drużynowe III ligi mężczyzn: 

- w rozgrywkach drużynowych III ligi mężczyzn uczestniczy 20 drużyn podzielonych na 2 grupy 

A i B, każda po 10 zespołów, Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo: 

- w I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według poniższego 

klucza, w którym numery zostały przydzielone drużynom w drodze losowania.  

  I II III IV V VI VII VIII IX 

10-1 1-9 8-1 1-7 6-1 1-5 1-3 4-1 1-2 

9-2 2-8 10-2 2-6 7-2 4-2 2-5 2-3 3-4 

8-3 3-7 3-6 5-3 9-3 8-6 6-9 7-6 6-5 



4-6 5-4 7-4 4-9 5-8 9-7 10-7 9-8 7-8 

7-5 6-10 9-5 8-10 10-4 3-10 8-4 5-10 10-9 

 

- na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B 

miejsca 1-5 utworzą grupy grające o miejsca 1-5 z zachowaniem dorobku punktowego z I 

rundy i grać będą w II rundzie o awans do II ligi mężczyzn według poniższego klucza, w 

którym numery zostaną przydzielone drużynom zgodnie z kolejnością miejsc zajętych po I 

rundzie: 

I II III IV V 

2-5 5-1 1-4 3-1 1-2 

3-4 4-2 2-3 4-5 5-3 

- na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B 

miejsca 6-10 utworzą grupę grającą o miejsca 6-10 z zachowaniem dorobku punktowego z I 

rundy i grać będą w II rundzie o utrzymanie się w III lidze mężczyzn według poniższego 

klucza, a numery zostaną przydzielone drużynom zgodnie z kolejnością miejsc zajętych po I 

rundzie: 

I II III IV V 

7-10 10-6 6-9 8-6 6-7 

8-9 9-7 7-8 9-10 10-8 

- w II rundzie drużynami pełniącymi rolę gospodarzy meczów będą te drużyny, które w I 

rundzie były gośćmi, 

-  mecz z udziałem drużyn złożonych z minimum 4, a maksymalnie z 8 zawodników, składa 

się z 10 gier rozgrywanych kolejno na dwóch stołach przez dwie dwuosobowe drużyny 

systemem Davis Cup - z prawem gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w 

grach pojedynczych po pierwszej serii gier -  według poniższego klucza: 

 

stół I stół II 

1. A-X 2. C-W 

3. B-Y 4. D-Z 

5. gra podwójna 1 6. gra podwójna 2 

7. A-Y 8. C-Z 

9. B-X 10. D-W 

 

 

- po zakończeniu rozgrywek dwa pierwsze zespoły z każdej z grup rozgrywkowych rozegrają 

dodatkowo baraż (mecz i rewanż) o awans do II ligi.  Zwycięzca  barażu uzyskuje awans do II 

ligi. 

- z III ligi mężczyzn spadną po 2 ostatnie drużyny z każdej z grup A i B.  

- ilość drużyn spadających może ulec zmianie w zależności od spadków z ligi wyższej. 

 

2) rozgrywki drużynowe IV ligi mężczyzn 

- w rozgrywkach drużynowych IV ligi mężczyzn uczestniczy 20 drużyn podzielonych na 2 

grupy A i B, każda  po 10 zespołów, Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo: 

- w I rundzie drużyny w grupie A i B będą grały systemem każdy z każdym według poniższego 

klucza, w którym numery zostały przydzielone drużynom w drodze losowania: 

 

  I II III IV V VI VII VIII IX 



10-1 1-9 8-1 1-7 6-1 1-5 1-3 4-1 1-2 

9-2 2-8 10-2 2-6 7-2 4-2 2-5 2-3 3-4 

8-3 3-7 3-6 5-3 9-3 8-6 6-9 7-6 6-5 

4-6 5-4 7-4 4-9 5-8 9-7 10-7 9-8 7-8 

7-5 6-10 9-5 8-10 10-4 3-10 8-4 5-10 10-9 

 

- na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B 

miejsca 1-5 utworzą grupy grające o miejsca 1-5 z zachowaniem dorobku punktowego z I 

rundy i grać będą w II rundzie o awans do III ligi mężczyzn według poniższego klucza, w 

którym numery zostaną przydzielone drużynom zgodnie z kolejnością miejsc zajętych po I 

rundzie: 

I II III IV V 

2-5 5-1 1-4 3-1 1-2 

3-4 4-2 2-3 4-5 5-3 

 

- na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B 

miejsca 6-10 utworzą grupy grające o miejsca 6-10 z zachowaniem dorobku punktowego z I 

rundy i grać będą w II rundzie o utrzymanie się w IV lidze mężczyzn według poniższego 

klucza, a numery zostaną przydzielone drużynom zgodnie z kolejnością miejsc zajętych po I 

rundzie: 

I II III IV V 

7-10 10-6 6-9 8-6 6-7 

8-9 9-7 7-8 9-10 10-8 

 

- w II rundzie drużynami pełniącymi rolę gospodarzy meczów będą te drużyny, które w I 

rundzie były gośćmi, 

- mecz z udziałem drużyn złożonych się z minimum 4, a maksymalnie z 8 zawodników, składa 

się z 14 gier rozgrywanych - do chwili uzyskania przez jedną z drużyn 8 punktów lub 

osiągnięcia remisu 7 : 7 - kolejno na dwóch stołach, z prawem gry zawodników 

rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier 

pojedynczych -  według poniższego klucza: 

1. A-W 2. B-X 

3. C-Y 4. D-Z 

5. gra podwójna 1 6. gra podwójna 2 

7. A-X 8. B-W 

9. D-Y 10. C-Z 

11. A-Z 12. D-W 

13. B-Y 14. C-X 

- awans do III ligi mężczyzn uzyskają po 2 najlepsze zespoły z każdej z grup rozgrywkowych A 

i B, 

- z IV ligi mężczyzn spadną po 2 ostatnie zespoły z każdej z grup A i B.  

- ilość drużyn spadających może ulec zmianie w zależności od spadków z ligi wyższej. 

 

3) rozgrywki drużynowe V ligi mężczyzn 

- w rozgrywkach drużynowych V ligi mężczyzn uczestniczy 21 drużyn podzielonych na 2 grupy 

A – 10 zespołów i B - 11 zespołów. Rozgrywki przeprowadzone będą dwurundowo: 

- w I rundzie drużyny w grupie A i B  będą grały systemem każdy z każdym według poniższego 

klucza, w którym numery zostały przydzielone drużynom w drodze losowania: 



 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1-12 12-7 2-12 12-8 3-12 12-9 4-12 12-10 5-12 12-11 6-12 

2-11 8-6 3-1 9-7 4-2 10-8 5-3 11-9 6-4 1-10 7-5 

3-10 9-5 4-11 10-6 5-1 11-7 6-2 1-8 7-3 2-9 8-4 

4-9 10-4 5-10 11-5 6-11 1-6 7-1 2-7 8-2 3-8 9-3 

5-8 11-3 6-9 1-4 7-10 2-5 8-11 3-6 9-1 4-7 10-2 

6-7 1-2 7-8 2-3 8-9 3-4 9-10 4-5 10-11 5-6 11-1 

- na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B 

miejsca 1-6 utworzą grupy grające o miejsca 1-6 z zachowaniem dorobku punktowego z I 

rundy i grać będą w II rundzie o awans do IV ligi mężczyzn według poniższego klucza, w 

którym numery zostaną przydzielone drużynom zgodnie z kolejnością miejsc zajętych po I 

rundzie: 

I II III IV V 

1-6 5-1 1-4 3-1 1-2 

2-5 4-2 2-3 4-5 4-6 

3-4 6-3 6-5 2-6 5-3 

- na podstawie weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B 

miejsca 7-11 utworzą grupy grające o miejsca 7-11 (ewentualnie 1 grupa o miejsca 7-12) z 

zachowaniem dorobku punktowego z I rundy według poniższego klucza, a numery zostaną 

przydzielone drużynom zgodnie z kolejnością miejsc zajętych po I rundzie: 

I II III IV V 

7-12 11-7 7-10 9-7 7-8 

8-11 10-8 8-9 10-11 10-12 

9-10 12-9 12-11 8-12 11-9 

- mecz z udziałem drużyn złożonych się z minimum 4, a maksymalnie z 8 zawodników, składa 

się z 14 gier rozgrywanych - do chwili uzyskania przez jedną z drużyn 8 punktów lub 

osiągnięcia remisu 7 : 7 - kolejno na dwóch stołach, z prawem gry zawodników 

rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po pierwszej serii gier 

pojedynczych -  według poniższego klucza: 

1. A-W 2. B-X 

3. C-Y 4. D-Z 

5. gra podwójna 1 6. gra podwójna 2 

7. A-X 8. B-W 

9. D-Y 10. C-Z 

11. A-Z 12. D-W 

13. B-Y 14. C-X 
 

- awans do IV ligi mężczyzn uzyskają po 2 najlepsze zespoły z każdej z grup rozgrywkowych A 

i B, 

- z V ligi mężczyzn nie spadnie żadna drużyna.  

7. Ustalanie kolejności drużyn uczestniczących w rozgrywkach drużynowych: 

- w rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem każdy z każdym o kolejności 

miejsc decyduje suma uzyskanych punktów: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, 

za remis - 1 punkt, a za porażkę - 0 punktów, 

- jeżeli dwie lub więcej drużyn uzyska tą samą liczbę punktów, to w każdym przypadku o 

kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy drużynami, które uzyskały 

równą ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której 

uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 

- o kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno: ilość punktów, stosunek gier, stosunek 

setów oraz stosunek piłek, 



- w przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje 

losowanie, 

- w rozgrywkach drużynowych rozgrywanych systemem bezpośredniej eliminacji przy 

wyniku remisowym decyduje kolejno stosunek setów oraz piłek. W przypadku dwumeczu 

(mecz i rewanż) sumuje się wyniki obu spotkań i rozpatruje kolejno stosunek gier, 

stosunek setów oraz stosunek piłek. Jeżeli nie ma możliwości wyłonienia zwycięzcy 

według powyższych kryteriów to o zwycięstwie decyduje dodatkowy mecz, którego 

gospodarzem jest drużyna ustalona drogą losowania. 

8.  Wycofanie zespołu z rozgrywek ligowych w trakcie sezonu powoduje, że w kolejnym 

sezonie drużyna ta może rozpocząć rozgrywki w najniższej grupie rozgrywkowej. Wycofanie 

zespołu w trakcie rozgrywek z najniższej grupy rozgrywkowej powoduje, że drużyna ta może 

ponownie być zgłoszona do rozgrywek po odbyciu jednorocznej karencji. 

9. W przypadku powstania wolnych miejsc w ligach mężczyzn III i IV (w terminie do 3 

września) prawo uczestniczenia w rozgrywkach mają w pierwszej kolejności zespoły spadające z 

tych lig, a następnie zespoły, które zajęły 3  (lub kolejne) miejsca w rozgrywkach lig niższych IV ligi 

mężczyzn ( uzupełniają III ligę) i V ligi mężczyzn ( uzupełniają IV ligę). 

 
 
 
 

Rozdział IV 
Sprawy porządkowe 

 

10. Mecze rozgrywek drużynowych III, IV i V ligi mężczyzn rozgrywane będą w niedziele o godz. 

11:00 – bez możliwości przekładania na termin późniejszy - zgodnie z terminarzem opracowanym 

przez Wydział Gier i Dyscypliny Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Terminem 

rezerwowym jest środa godz. 17:00 poprzedzająca właściwy termin ligowy. Dopuszcza się za zgodą 

obydwu zainteresowanych drużyn oraz za zgodą prowadzącego rozgrywki, przełożenie meczu na 

termin wcześniejszy. 

11. Zawodnicy biorący udział w meczu zobowiązani są posiadać przy sobie dowody tożsamości 

(ze zdjęciem) i na żądanie drużyny przeciwnej okazać je w celu weryfikacji. 

12.Drużyna będąca gospodarzem meczu zobowiązana jest do: 

- niezwłocznego – tuż po zakończeniu meczu – podania wyniku meczu prowadzącemu 

rozgrywki Panu Markowi ROMKOWSKIEMU tel./fax: 023-6732484 wew. 37,  tel. kom. 

608459841, e-mail: m.romkowski@wp.pl 

- doręczenia oryginału protokołu meczowego w terminie do 48 godzin od zakończenia 

meczu (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska 

ul. 3-go Maja 7 (stadion),  06-400 Ciechanów z dopiskiem Marek Romkowski 

 

Rozdział V 

Kary 

13. Z tytułu przekroczenia przepisów wymienionych w pkt. 1 Regulaminu Rozgrywek 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego sezon 2012/2013 w związku z udziałem w 

rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Mazowiecki Związek Tenisa 

Stołowego, zgodnie z § 29 Statutu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego może nakładać następujące kary: 

1) otrzymanie pierwszej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w 

wysokości 50 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki, 



2) otrzymanie drugiej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w 

wysokości 100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki, 

3) otrzymanie trzeciej żółtej kartki - kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w 

wysokości 100 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania żółtej kartki oraz kara 

dodatkowa w postaci odsunięcia od jednego kolejnego meczu, 

4) otrzymanie czerwonej kartki – kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości 

200 zł płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki oraz kara dodatkowa 

w postaci odsunięcia od jednego kolejnego meczu, 

5) otrzymanie czerwonej kartki przez zawodniczkę lub zawodnika znajdujących się na ławce 

rezerwowych – kara finansowa dla zawodniczki lub zawodnika w wysokości 100 zł płatna w 

terminie 14 dni od daty otrzymania czerwonej kartki, 

6) pierwsze przegranie meczu przez drużynę klubową walkowerem – kara finansowa dla klubu 

sportowego w wysokości 500 zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, 

7) drugie przegranie meczu przez drużynę klubową walkowerem – kara finansowa dla klubu 

sportowego w wysokości 600 zł płatna w terminie 14 dni od daty decyzji Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz kara dodatkowa w postaci 

wycofania drużyny klubowej z dalszych rozgrywek, 

8) nie doręczenie przez drużynę klubową będącą gospodarzem meczu oryginału protokołu 

meczowego w terminie do 48 godzin od zakończenia meczu (decyduje data stempla 

pocztowego) – kara finansowa dla klubu sportowego w wysokości 20 zł za każdy dzień 

zwłoki, płatna w terminie 14 dni od daty decyzji Zarządu Mazowieckiego Okręgowego 

Związku Tenisa Stołowego,  

9) nie doręczenie przez drużynę klubową będącą gospodarzem meczu oryginału protokołu 

meczowego w terminie do 7 dni od zakończenia meczu (decyduje data stempla 

pocztowego) – kara w postaci uznania meczu za przegrany walkowerem na korzyść drużyny 

gości oraz kara finansowa dla klubu sportowego w wysokości 500 zł płatna w terminie 14 

dni od daty decyzji Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

14. Decyzja o nałożeniu kary powinna zawierać: wskazanie ukaranego, podstawę prawną 

nałożenia kary, uzasadnienie nałożenia kary, rodzaj kary oraz sposób i termin jej wykonania, a także 

pouczenie o trybie odwoławczym od nałożonej kary. 

15. Odpis decyzji o nałożeniu kary przez Zarząd Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego powinien zostać niezwłocznie doręczony ukaranemu. 

 
 

Rozdział VI 
Sprawy sporne i protesty 

16. W sprawach spornych dotyczących organizacji, przebiegu i weryfikacji rozgrywek 

drużynowych III, IV i V ligi mężczyzn decyzje podejmuje Wydział Gier i Dyscypliny Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. 

17. Wszelkie uwagi dotyczące: warunków gry, uprawnień zawodników itp., na żądanie kierownika 

lub kapitana drużyny klubowej mogą być wpisane do protokołu meczowego przed rozpoczęciem 

meczu. Uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń mających miejsce w trakcie meczu winny być 

wpisane przed podpisaniem protokółu meczowego. Uwagi takie wpisuje sędzia z własnej inicjatywy 

lub na żądanie kierownika lub kapitana bądź kierownika wnoszącego zastrzeżenia. Uwagi w protokole 

meczowym nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako informacja, stanowiące 

jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu. 

18. Protest w formie pisemnej wraz z opłatą za wniesienie protestu w wysokości 500 zł, powinien 

zostać wniesiony do Wydziału Gier i Dyscypliny Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa 

Stołowego w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia 

protestu opłata za wniesienie protestu nie podlega zwrotowi.  

 



Rozdział VII 
Tryb odwoławczy 

19. Od decyzji Wydziału Gier i Dyscypliny Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 

dotyczących rozgrywek drużynowych: III - V ligi mężczyzn przysługuje wniesienie odwołania do 

Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

20. Od decyzji Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego dotyczących 

organizacji i nadzoru nad rozgrywkami drużynowymi organizowanymi przez Mazowiecki Okręgowy 

Związek Tenisa Stołowego przysługuje wniesienie odwołania do Zarządu Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. 

21. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego klubowi sportowemu przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

22. W sprawach przyznawania i pozbawiania licencji od orzeczeń Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego osobie wnioskującej o przyznanie licencji zawodnika lub pozbawionej takiej licencji 

przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

 

 

Rozdział VIII 
    Przepisy końcowe 

23. Regulamin Rozgrywek Drużynowych III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 został przyjęty 

uchwałą Zarządu Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w dniu  29.08. 2012 roku. 

24. Regulamin Rozgrywek Drużynowych III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 obowiązuje do 

30 czerwca 2013 roku. 

 

 

 


