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Uchwała nr 4/01/09/2016 
Zarządu Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego  

z dnia 13 września 2016 r. 
w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek MZTS  

na sezon 2016/2017 
 
 
 
 Działając na podstawie paragrafu 25. punkt 3. Statutu Mazowieckiego Związku Tenisa 
Stołowego (tekst jednolity z 31 sierpnia 2016 r.) Zarząd Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego 
uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. 

 
Zmienia się brzmienie Regulaminu Rozgrywek MZTS na sezon 2016/2017 w rozdziałach „IV 

liga” i „V” liga” w następujących punktach: 
 
1. Punkt 35.3.1. w rozdziale „IV liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Za wyjątkiem pkt 
35.3.2, drużyny, które na koniec sezonu zajęły miejsca 11-12 w swoich grupach automatycznie 
spadają do V ligi.”  
 
2. Punkt 36. w rozdziale „V liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „W rozgrywkach 
drużynowych V ligi mężczyzn uczestniczy 26 drużyn podzielonych na 2 grupy A i B, liczące po 13 
zespołów.” 
 
3. Punkt 37.2. w rozdziale „V liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Na podstawie 
weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w grupie A i B miejsca 1-6 utworzą grupę 
grającą o miejsca 1-6 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i grad będą w II rundzie o 
awans do IV ligi mężczyzn według terminarza opublikowanego przez WR.” 
 
4. Punkt 37.2.1. w rozdziale „V liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Zwycięzcy grup A i B 
awansują bezpośrednio do IV ligi” 
 
5.  Punkt 37.2.2 w rozdziale „V liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Dodatkowo drużyna, 
która zajęła 2 miejsce w grupie A gra baraż o awans do IV ligi z drużyną, która zajęła 3 miejsce w 
grupie B oraz drużyna, która zajęła 2 miejsce w grupie B gra baraż o awans do IV ligi mężczyzn z 
drużyną, która zajęła 3 miejsce w grupie A.” 
 



Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego        

                                                                                                                                                                                                                        
Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa. Prezes Zarządu: Marek Zalewski.  

Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl 

6. Punkt 37.2.3. w rozdziale „V liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Gospodarzami 
pierwszych meczów barażowych są drużyny, które zajęły 3 miejsca w swoich grupach po rundzie 
zasadniczej.” 
 
7. Punkt 37.3 w rozdziale „V liga” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Na podstawie 
weryfikacji rozgrywek I rundy drużyny, które zajmą w każdej z grup A i B miejsca 7-13 utworzą 
grupy grające o miejsca 7-13 z zachowaniem dorobku punktowego z I rundy i grad będą w II 
rundzie według terminarza opublikowanego przez WR.”  
 
 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się p.o. Dyrektora Biura 
 

§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 
 
 
Uzasadnienie:  

Liczba zgłoszeo drużyn do rozgrywek V ligi mężczyzn przekroczyła przewidzianą w „Regulaminie Rozgrywek 
MZTS na sezon 2016/2017”, przyjętym przez Zarząd Kadencji 2012-2016, liczbę uczestników rozgrywek V ligi. 
Zwiększenie tej liczby spowodowało koniecznośd dostosowania/zmiany ww. Regulaminu oraz korektę systemu 
rozgrywek, zasad spadków z IV ligi i awansów z V ligi mężczyzn. Jednocześnie zmian dokonano dochowując zasady nie 
zmieniania Regulaminów w trakcie zawodów. Rozpoczęcie rozgrywek ligowych MZTS na wszystkich szczeblach 
zaplanowane jest na dzieo 2 października 2016 r.  
 Podczas głosowania uchwały obecnych było 11 (jedenastu) członków Zarządu, oddano 11 (jedenaście) głosów 
za przyjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 
 
 
Podpisy: 

 Przewodniczący Zebrania     Protokolant 
 

  Marek Zalewski     Rafał Wereszczaka                                                         


