
REGULAMIN 

Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego „fairPlayce” 

na sezon 2017/2018 

 

 Pierwszy tego typu projekt w Poznaniu, co dwie kolejki awanse i spadki oraz nowe 

zapisy! 

• Liga trwa od 21. września 2017 r. do pierwszej połowy czerwca 2018 r. i ma 

charakter amatorski – grać mogą w niej zawodnicy z max. II ligi mężczyzn i kobiet 

• Gramy w czwartki: 

I - 21.09, 28.09, 5.10, 12.10 

II – 19.10, 26.10, 9.11, 16.11 

III – 23.11, 30.11, 7.12, 14.12 

IV – 11.01, 18.01, 25.01, 1.02 

V – 8.02, 15.02, 22.02, 1.03 

VI –15.03, 22.03, 29.03, 5.04 

VII – 12.04, 19.04, 26.04, 10.05 

VIII – 17.05, 24.05, 7.06, 14.06 

• NIE gramy: 2.11 , 21.12, 28.12, 4.01, 8.03, 3.05, 31.05 

• Gramy piłeczkami celuloidowymi, chyba że dwóch zawodników wyraża zgodę na 

mecz piłeczkami plastikowymi 

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

• Gramy w grupach ok. 6-7 osobowych (podział taki, aby były one jak najbardziej 

podobne liczebnością), najniżej zaawansowane poziomem grupy mogą być 

powiększone 

• Gramy według zasad PZTS do 3 wygranych setów do 11 pkt., systemem „każdy 

z każdym” 

• Ogólnie od września do czerwca rozegranych zostanie 16 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  

• Grupy w pierwszej rundzie zostaną rozpisane przez organizatorów na podstawie 

rankingów z ostatniej rundy 1. edycji ligi oraz ew. „dzikich kart” 



• Organizator co rundę (począwszy od 1. rundy) ma prawo do przyznania tzw. „dzikiej 

karty” dla zawodników nie grających w poprzedniej rundzie, aby zapewnić 

odpowiedni rozkład grup – poziom gry takiego zawodnika zostaje ustalony poprzez 

obowiązkowe stawienie się na jednym z treningów grupowych 

• Osoby, które dwukrotnie nie zgłoszą min. 24 h przed rozpoczęciem kolejki swojej 

nieobecności zostają automatycznie zdyskwalifikowane do końca rozgrywek 

ligowych 

• 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 

• Zawodnicy sędziują sobie mecze samodzielnie 

• Gry rozgrywane będą co drugi czwartek (2 razy w miesiącu) w godz. 18-20:30 oraz 

20:30-23 

• Opłata za udział w jednej kolejce to 25 zł./2.5 h 

• Potwierdzenie udziału dla zawodników 1. edycji oraz zapisy dla nowych graczy 

telefonicznie u współorganizatora ligi – Szymona Galasa 721803339, bądź 

poprzez email: s.galas@fairplayce.pl do dnia 15.09.2017 r. 

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

danych osobowych na stronach internetowych Parku Rekreacyjno-Sportowego 

fairPlayce 

• Suma punktów ze wszystkich rund daje ogólną klasyfikację, do której nie wlicza 

się punktacja najsłabszej z ośmiu rund (szczegółowa punktacja zostanie podana 

przed rozpoczęciem rozgrywek i dopasowana do szacowanej ilości uczestników, 

różnice punktowe między miejscami większe, aniżeli podczas 1. edycji ligi) 

• Zakończeniowa impreza integracyjna odbędzie się w sobotę, 23.06.2018 o godz. 

17:00, a najlepsi zawodnicy otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe 


