
Amatorska Liga Tenisa Stołowego „fairPlayce” – pierwszy tego typu projekt w Poznaniu, co 

dwie kolejki awanse i spadki oraz nowe zapisy! 

 Liga została objęta patronatem Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Radia 

Meteor, w którym odbywać się będą regularne relacje z zawodów 

 Liga ma charakter amatorski, grać mogą w niej zawodnicy z max. II ligi mężczyzn i kobiet 

 W lidze rozgrywane są tylko mecze w grach pojedynczych bez podziału na płeć i wiek 

 Gramy w grupach ok. 6-osobowych (podział taki, aby były one jak najbardziej podobne 

liczebnością), w wyjątkowych sytuacjach grupy mogą być powiększone 

 Gramy według zasad PZTS do 3 wygranych setów do 11 pkt., systemem „każdy z każdym” 

 Ogólnie do końca czerwca  rozegranych zostanie 12 kolejek, 2 kolejki to tzw. jedna „runda”, 

po której po dwóch najlepszych zawodników z niższej ligi awansuje do wyższej i po dwóch z 

wyższej spada  

 Zapisy na 1 kolejkę w terminie do 06.01.17 r. 

 7.01.17 r. o godz. 10:00 odbędzie się tzw. „kolejka zerowa”  rozegrana 

najprawdopodobniej na zasadzie turnieju systemem rosyjskim do 2 przegranych gier i 

będzie ona decydowała o przydzieleniu do danej grupy na pierwszą rundę 

 Osoby zapisane na 1 kolejkę, które nie wezmą udziału w kolejce „0” zostaną przypisani 

do grup w pierwszej rundzie przez organizatorów 

 Wielkość grup oraz ich podział są ustalane przez organizatora po weryfikacji listy zgłoszeń na 

daną rundę zgodnie z rankingiem (na każdą rundę obowiązują osobne zapisy) 

 Jeżeli zawodnik nie będzie brał udziału w następnej rundzie, wówczas jego awans może 

zostać anulowany i organizator może awansować do grupy wyższej zawodników, którzy zajęli 

kolejne miejsca 

 Organizator co rundę ma prawo do przyznania tzw. „dzikiej karty” dla zawodników nie 

grających w poprzedniej rundzie, aby zapewnić odpowiedni rozkład grup 

 O tym do jakiej grupy przydzielony będzie zawodnik z „dziką kartą” decyduje organizator 

 Zawodnicy sędziują sobie mecze samodzielnie 

 Gry rozgrywane będą co drugi czwartek (dwa razy w miesiącu) w godz. 18-20 oraz 20-22 

 Opłata za udział w jednej kolejce to 25 zł./2 h 

 Zapisy w recepcji klubu lub telefonicznie u współorganizatora ligi – Szymona Galasa 

721803339, email: s.galas@fairplayce.pl 

 Osoba zgłaszająca się do ligi wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich danych 

osobowych na stronach internetowych Parku Rekreacyjno-Sportowego fairPlayce 

 Po każdej rundzie wśród wszystkich uczestników ligi rozlosowywana będzie nagroda 

niespodzianka 



 Suma punktów (szczegółowa punktacja ustalona po weryfikacji zgłoszeń na kolejkę zerową) 

ze wszystkich rund daje ogólną klasyfikację 

 Na zakończenie odbędzie się impreza integracyjna, a najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy, 

puchary i nagrody rzeczowe 


