
Regulamin rozgrywek I i II ligi tenisa stołowego 

dziewcząt i chłopców – Licealiada 

w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży 

sezon 2009/2010 

 
Zasady ogólne 

1. W rozgrywkach I ligi bierze udział 10 zespołów – osiem, które w sezonie 2008/09 

zajęły miejsca od 1 – 8 w pierwszej lidze oraz dwa zespoły, które zajęły miejsca 1 – 2 

w II lidze. 

2. W rozgrywkach II ligi biorą udział zespoły, które dokonały zgłoszenia do tych 

rozgrywek zgodnie z regulaminem KOM i przysłały je w wyznaczonym terminie na 

adres ZM SZS. 

3. Mecze w I lidze rozgrywane systemem „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich 

meczy w wyznaczonych terminach, zespół który zajmie w tabeli końcowej I miejsce 

zostaje automatycznie mistrzem Krakowa w bieżącej edycji Licealiady.  

4. W finałach wojewódzkich  Kraków reprezentować będą zespoły, które zajmą I i II 

miejsce. 

5. Zespoły, które zajmą w końcowej tabeli miejsca od pierwszego do siódmego 

automatycznie uzyskują prawo gry w I lidze w sezonie 2010/2011. 

6. Zespoły, które zajmą w końcowej tabeli miejsca VIII – X spadają z I ligi i w sezonie 

2010/2011 grać będą w lidze II. 

7. W przypadku II ligi chłopców, zespoły zostały przydzielone do czterech grup 

eliminacyjnych. W grupach tych rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym”. 

8. Po zakończeniu rozgrywek w grupach eliminacyjnych, po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy stworzą dwie grupy półfinałowe – z grupy „A” i „B” stworzona zostanie 

grupa „X” a z grupy „C” i „D” grupa „Y”. Zespoły rozegrają na tym etapie mecze 

„każdy z każdym” w grupie. Po dwa najlepsze zespoły z grup „X” i „Y” stworzą 

grupę finałową, w której rozegrają mecze „każdy z każdym” z zaliczeniem wyniku 

meczu półfinałowego. 

9. Trzy najlepsze zespoły z tego finału awansują bezpośrednio do I ligi. 

10. W przypadku II ligi dziewcząt, zespoły zostały przydzielone do trzech grup 

eliminacyjnych. W grupach tych rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” 

11. Po zakończeniu rozgrywek w grupach eliminacyjnych, zostanie wyłoniona grupa 

finałowa, do której zakwalifikują się po dwa najlepsze zespoły z każdej z trzech grup. 

12. Zespoły te rozegrają dodatkowy turniej finałowy „każdy z każdym” z zaliczeniem 

wyników meczy z grup eliminacyjnych. 

13. Trzy najlepsze zespoły z tego turnieju finałowego awansują bezpośrednio do I ligi. 

14. W II lidze chłopców i dziewcząt w miejsce zamieszczonych w terminarzach 

„wakatów” organizator przyzna „dzikie karty” szkołom, które w terminie do 

10.12.09r. wyrażą chęć udziału w tych rozgrywkach. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

15. W przypadku rezygnacji z gier szkoły już wcześniej zgłoszonej w ich miejsce zostaną 

dokooptowane szkoły, które zgłoszą chęć udziału w terminie jak w punkcie 14. 

16. Wycofanie szkoły z rozgrywek jak i dodatkowe zgłoszenie można dokonać tylko 

drogą faksową 012 685 58 25 lub elektroniczną na adres biuro@szs.krakow.pl 

17. Szkoła która wycofa swój zespół drogą jak w punkcie 16, nie zostanie ukarana 

punktami ujemnymi. Szkoła, która nie przystąpi do rozgrywek lub przegra dwa mecze 

walkowerem zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek i do ogólnej punktacji 

współzawodnictwa zostaną zapisane jej (-2 punkty). 
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Regulamin – zasady punktacji 
1.Reprezentacja danej szkoły może składać się z minimum 2 a maksymalnie trzech 

zawodników/czek. Obowiązuje ten sam skład przez cały turniej w danym dniu zawodów. 

2. Mecz rozgrywany jest do 3 wygranych gier. 

3. Zawody rozgrywane są do dwóch wygranych setów (set do 11 punktów). 

4. Zawodnik rezerwowy może występować w danym meczu tylko w grze podwójnej, ale w 

kolejnym meczu może być zawodnikiem podstawowym. 

5. Kolejność gier jest następująca: 

I rzut – A – X, B – Y 

II rzut – A – Y, B – X 

III rzut – w przypadku remisu po dwóch rzutach, gra deblowa. 

6. Zwycięski zespół otrzymuje dwa punkty, przegrany 1 punkt. Walkower skutkuje 

każdorazowo zerową punktacją. 

7. O wyższym miejscu w tabeli decyduje: 

- większa ilość punktów 

- w przypadku równej ilości punktów, o wyższym miejscu decyduje „mała tabela” pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami (punkty, różnica setów, większa ilość wygranych setów). 

8. Pozostałe przepisy zgodne z PZTS. 

 
 


