
Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego       

Uchwała nr 23/11/09/2018

Zarządu Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019,

przedłużeniu terminu składania wniosków o licencje w Internetowym Systemie Licencyjny (ISL) Polskiego

Związku Tenisa Stołowego dla klubów i zawodników zgłoszonych na listach imiennych do lig MOZTS,

przyznania punktów za uczestnictwo w I Grand Prix Mazowsza kategorii MŁODZIK

 oraz zasad przeprowadzenia rozgrywek V ligi mężczyzn w sezonie 2018/2019 

Działając na podstawie paragrafu 26., punkt 6., Statutu MOZTS Zarząd Mazowieckiego Okręgowego

Związku Tenisa Stołowego Zarząd MOZTS:

§ 1.
Przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019 z następującymi 

korektami:

a) dodanie podpunktu 14.5.1. o następującym brzmieniu:

"Zawodniczka/zawodnik ma prawo gry w meczach barażowych tylko jednej klasy rozgrywkowej" 

b) zmiana brzmienia punktu 19., który otrzymuje ostateczny następujący kształt:

"W rozgrywkach ligowych w rywalizacji mężczyzn zezwala się na uczestnictwo w drużynie kobiety za zgodą

WR, z zastrzeżeniem, że do protokołu danego meczu ligowego może być wpisana tylko jedna zawodniczka

w barwach jednej drużyny. Zawodniczka, która otrzymała zgodę na grę w lidze męskiej, nie ma prawa gry w

lidze żeńskiej."

§ 2.
Tekst  jednolity  Regulaminu  Rozgrywek  MOZTS  na  sezon  2018/2019  stanowi  załącznik  nr  1  do

niniejszej Uchwały. 

§ 3.
Upoważnia  Prezesa  Zarządu  do  korekty  Regulaminu  Rozgrywek  MOZTS  na  sezon 2018/2019  w

przypadku zaistnienia konieczności dostosowania Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019 do

Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2018/2019.

§ 4.
Zmiany  wprowadzone  w  Regulaminie  Rozgrywek  MOZTS  na  sezon  2018/2019  wspomniane  w

paragrafie 3. niniejszej Uchwały wymagają zatwierdzenia przez Zarząd MOZTS na najbliższym posiedzeniu.

§ 5.
Dla  zawodników  i  klubów  figurujących  na  listach  imiennych  drużyn  zgłoszonych  do  rozgrywek

ligowych mężczyzn Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, Zarząd przedłuża do dnia  29

września 2018 roku, określony w punkcie 8.8.1. Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019, termin

posiadania  licencji   okresowej  wydanej  przez  PZTS  na  sezon  2018/2019.  Zawodnicy,  którzy  będą  mieli

wydane licencje  okresowe PZTS po dniu 29 września  2018 roku nie będą mieli  prawa uczestniczenia w

rozgrywkach ligowych z wyłączeniem przypadków określonych Regulaminem Rozgrywek MOZTS na sezon

2018/2018 w punktach 8.1.2 i 8.1.2.1.
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§ 6.
Zatwierdza przyznanie przez Wydział Rozgrywek MOZTS punktów za udział w I Grand Prix Mazowsza,

zawodniczkom i zawodnikom, którzy uczestniczyli w ww. zawodach, ale z uwagi na trudności z korzystaniem

z  ISL,  nie  zdążyli  uzyskać  licencji  okresowych  PZTS  na  sezon  2018/2019  w  regulaminowym  terminie.

Jednocześnie zobowiązuje WR MOZTS do wystąpienia do WR PZTS  o usankcjonowanie tej decyzji.  

§ 7.
W  sezonie  2018/2019  rozgrywki  V  ligi  mężczyzn  MOZTS  zostaną  przeprowadzone  według

następujących zasad:

a) rozgrywki będą poprowadzone z podziałem na trzy grupy: A, B i C, po 12 zespołów w każdej; 

b) Rozgrywki we wszystkich grupach tej klasy zostaną przeprowadzone według zasad określonych

w punkcie 36.2. Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019;

c) zwycięzca każdej z grup rozgrywkowych A, B i C uzyska bezpośredni awans do rozgrywek IV

ligi w sezonie 2019/2020.  Zespoły, które po zakończeniu rozgrywek zajmą w swoich grupach  drugie

miejsca, rywalizować będą w turnieju barażowym o jedno dodatkowe miejsce  premiowane  awansem  do

rozgrywek IV ligi. Turniej barażowy rozegrany będzie na zasadach każdy z każdym w ciągu jednego dnia w

miejscu wyznaczonym przez Wydział Rozgrywek MOZTS.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie: 
W myśl paragrafu 26. Statutu MOZTS, punkt 6. do kompetencji Zarządu należy m.in. uchwalanie regulaminów. Zmiany

w Regulaminie Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019 zostały uzasadnione zmniejszającym się zainteresowaniem ze

strony Klubów udziałem w drużynowych rozgrywkach kobiet,  wprowadzeniem przejrzystych zapisów w RR oraz,  w

przypadku  ograniczenia  prawa  uczestniczenia  w  barażach,  zasadami  fair  play.  Przedłużenie  terminu  na  uzyskanie

licencji okresowych PZTS na sezon 2018/2019 ma związek z wprowadzeniem przez PZTS nowego systemu nadawania

licencji,  co  spowodowało trudności  dla  wielu  klubów z  wypełnieniem na czas  wymogu regulaminowego.  Podobny

powód przyświeca przyjęciu par. 6 niniejszej Uchwały. Zasady prowadzenia rozgrywek V ligi mężczyzn nie są określone

Regulaminem MOZTS na sezon 2018/2019 i wymagały uregulowania. 

Podczas głosowania obecnych było ośmiu członków Zarządu. Za przyjęciem Uchwały oddano osiem głosów oraz zero

głosów przeciwnych i zero głosów wstrzymujących się.

Podpisy:

Protokolant Przewodniczący Zebrania

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski 
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