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WYDZIAŁ ROZGRYWEK

KOMUNIKAT NR 13/2019

WYDZIAŁU ROZGRYWEK

MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zasad określających sposób przeprowadzenia rozgrywek 5 ligi mężczyzn 

w sezonie sportowym 2019/2020

           Wydział  Rozgrywek MOZTS działając na podstawie Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon

2019/2020 (pkt. 36.3) informuje, że rozgrywki 5 ligi mężczyzn w bieżącym sezonie przeprowadzone będą

na zasadach określonych w obecnym komunikacie.

          Zgłoszone do rozgrywek zespoły rywalizować będą w 4 grupach systemem każdy z każdym (2 pełne

rundy - mecz i rewanż).

• Grupa rozgrywkowa „A” - 9 drużyn

• Grupa rozgrywkowa „B” - 9 drużyn

• Grupa rozgrywkowa „ C”-  9 drużyn

• Grupa rozgrywkowa „D” - 8 drużyn

          Bezpośrednio po zakończeniu drugiej  rundy rozgrywek rozegrane zostaną 4 mecze barażowe

decydujące o awansie drużyn do ligi wyższej. W meczach barażowych każda z uprawnionych drużyn zagra

jeden mecz według klucza:

•  drużyna z 1 miejsca grupa „A” zagra mecz z drużyną z 2 miejsca grupa ”B”

• drużyna z 1 miejsca grupa B"” zagra mecz z drużyną z 2 miejsca grupa „A” 

•  drużyna z 1 miejsca grupa „C” zagra mecz z drużyną z 2 miejsca grupa „D”

•  drużyna z 1 miejsca grupa „D” zagra mecz z drużyną z 2 miejsca grupa „C”

        Gospodarzami meczów będą drużyny, które przystępują do baraży z pierwszego miejsca w swojej

grupie rozgrywkowej.

        Zwycięzca meczu barażowego  uzyska awans do rozgrywek 4 ligi mężczyzn w przyszłym sezonie.
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