Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

WYDZIAŁ ROZGRYWEK
KOMUNIKAT NR 19/2022
WYDZIAŁU ROZGRYWEK
MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 27 września 2022 r.
w sprawie zasad określających sposób przeprowadzenia rozgrywek
2 ligi kobiet i 5 ligi mężczyzn w sezonie sportowym 2022/2023
Wydział Rozgrywek MOZTS działając na podstawie Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon
2022/2023 (pkt. 26, pkt. 35.2 i 36.3) informuje, że rozgrywki 2 ligi kobiet i 5 ligi mężczyzn w
bieżącym sezonie przeprowadzone będą na zasadach określonych w obecnym komunikacie.
Zgłoszone do rozgrywek 2 ligi kobiet zespoły rywalizować będą w pierwszej rundzie na
zasadach każdy z każdym. W drugiej rundzie drużyny podzielone zostaną na dwie grupy
rozgrywkowe, grające o miejsca 1-5 i 6-10.
Zgłoszone do rozgrywek 5 i 6 ligi zespoły rywalizować będą na poziomie 5 ligi w 4 grupach po
12 zespołów w grupie B, C i D oraz 11 zespołów w grupie A.
Pierwsza runda rozgrywana będzie systemem każdy z każdym według opublikowanego przez
WR terminarza. W kolejnej rundzie zespoły w każdej z grup rozgrywkowych podzielone zostaną
na dwie podgrupy rywalizujące o miejsca 1-5 i 6-12 (6-11 w grupie A) zachowując jednocześnie
swój dotychczasowy dorobek punktowy.
Bezpośrednio po zakończeniu drugiej rundy rozgrywek rozegrane zostaną mecze barażowe
decydujące o awansie drużyn do ligi wyższej. Baraże przeprowadzone zostaną na zasadzie
dwumeczu zgodnie z kluczem:
• drużyna z 1 miejsca grupa „A” rozegra dwa mecze z drużyną z 2 miejsca grupa ”B”
• drużyna z 1 miejsca grupa B” rozegra dwa mecze z drużyną z 2 miejsca grupa „A”
• drużyna z 1 miejsca grupa „C” rozegra dwa mecze z drużyną z 2 miejsca grupa „D”
• drużyna z 1 miejsca grupa „D” rozegra dwa mecze z drużyną z 2 miejsca grupa „C”
Gospodarzami pierwszych spotkań będą drużyny, które przystępują do baraży z drugiego
miejsca w swojej grupie rozgrywkowej.
_______________________________________________________________________________________________________
Mazowiecki Okręgowe Związek Tenisa Stołowego, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa.
Prezes Zarządu: Marek Zalewski. Wiceprezes: Cezary Walichnowski. Skarbnik: Armin Tomala.
Wiceprezes ds. Sportowych: Marcin Kusiński. Sekretarz: Grzegorz Bor. Wydział Rozgrywek: Przewodniczący: Grzegorz Lewandowski.
Prowadzący Rozgrywki Drużynowe: Marek Romkowski. Członek: Krystian Kilar
Regon: 010075639; NIP: 113-28-79-432, KRS: 0000157251 Nr konta bankowego: 07 1240 6175 1111 0010 5927 9155; e-mail: mzts@mzts.pl

Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego

WYDZIAŁ ROZGRYWEK
Zwycięzcy wyłonieni w barażach uzyskają awans do rozgrywek 4 ligi mężczyzn w
przyszłym sezonie rozgrywkowym.
Jednocześnie informujemy, że w związku z reorganizacją rozgrywek, która ma na celu
utworzenie w przyszłym sezonie dwóch grup 5 ligi (po 14 drużyn) oraz nowego szczebla w
postaci 6 ligi, po bieżącym sezonie z 5 ligi mężczyzn spadek do ligi niższej zanotują zespoły z
miejsc 8-12 (grupy B, C i D) oraz 8-11 (grupa A).
Dodatkowo informujemy, że ilość zespołów spadających z ligi może ulec zmianie i
uzależniona jest od ilości drużyn spadających z 4 ligi (Regulamin Rozgrywek MOZTS pkt. 34.3.2).

Przewodniczący Wydziału Rozgrywek
Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
Grzegorz Lewandowski
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