
 

 

 

 

 

 

WARSZAWSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO  

LIVIOON 

REGULAMIN 

 

Warszawska Liga TS LIVIOON to 2-godzinne wydarzenie stworzone dla 

osób chcących rywalizować w grze na punkty. W każdy piątek spotykamy 

się o godz. 19:50 w hali przy ul. Siennickiej 40 w celu rozegrania kolejki 

ligowej. Zawodnicy rozgrywają pojedynki w grupie. W pierwszej lidze 

jedno miejsce będzie zarezerwowane dla „gościa specjalnego”.  

Pierwszy kolejka zostanie rozegrana 3.09.2021 w formie turnieju w celu 

wyłonienia przedziałów, które w następnych terminach będą traktowane 

jako tak zwane „ligi”. 

1. W każdy kolejny piątek ligi rozgrywane będą w formie 4,5 i 6-

osobowych grup, w których każdy zagra z każdym. 

2. W grupach 4-osobowych pojedynki rozgrywamy do trzech wygranych 

setów, natomiast w 5 i 6-osobowych do dwóch. 



3. Po zakończeniu całej sesji (jednej kolejki) następują „roszady” w ligach. 

Dwie najlepsze osoby z każdej grupy awansują do wyższej ligi, a 

zawodnicy którzy zajmą dwa ostatnie miejsca spadają do niższej ligi. 

4. Zapisy odbywać się będą do czwartku (do godziny 23:59) dzień przed 

sesją ligową. 

5. W piątek rano opublikowane zostaną tabele grupowe. 

6. W niedzielę po każdej lidze na naszym fanpage’u i stronie internetowej 

ukazywać się będą szczegółowe wyniki orz informacja kto trafił do 

danej ligi. 

7. W wypadku gdy do którejś z lig nie zgłosi się wystarczająca liczba graczy 

dokonywane zostaną drobne zmiany odnoście spadków i awansów. 

Decyzje podejmuje koordynator ligi na podstawie rankingu. 

8. W lidze może zagrać każda osoba posiadająca konto na stronie 

www.hitthebal.pl i akceptująca regulamin ligi. Zapisy odbywają się 

przez system.  

9.  Osoba dołączająca do rozgrywek po 03.09.2021 r. będzie zaczynać od 

ostatniej ligi. 

10.  W przypadku nieobecności zawodnika na dwóch zjazdach z rzędu 

zostanie on przeniesiony do najniższej, a jego miejsce zajmie osoba z 

„dziką kartą” przydzielaną przez koordynatora.  

11.  W pierwszej lidze jedno miejsce jest zarezerwowane dla „Gościa 

specjalnego”. 

12.  Na koniec cyklu rozgrywek ligowych najlepsi zawodnicy otrzymają 

nagrody, oraz nagrody specjalne przydzielane przez koordynatora ligi 

13.  Ewentualne roszady spowodowane absencją zawodnika będą 

podejmowane przez koordynatora ligi na podstawie rankingu  

14.  Istnieje możliwości przekazania miejsca w danej lidze innej osobie w 

przypadku gdy zawodnik wie, że nie będzie mógł uczestniczyć w 

następnej kolejce. Taką roszadę można wykonać tylko w jedną stronę. 

Nie ma możliwości odzyskania z powrotem swojego miejsca.  

15.  Rozstawienie na turnieju poziomującym zostanie przeprowadzone na 

podstawie rankingu z zeszłego sezonu Ligi 

16.  Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych w naszych mediach społecznościowych (składy lig, zdjęcia) 

http://www.hitthebal.pl/


17.  Po zakończonej kolejce zawodnicy dostają punkty do rankingu w 

zależności od miejsca w danej lidze, na którym uplasowali się w tej 

rundzie 

18.  Punkty do rankingu końcowego brane są ze wszystkich kolejek 

odrzucając najgorszy występ. Jeżeli uczestnik opuści jedną kolejkę 

punkty zostaną odliczone właśnie za nią 

19. Kontakt- koordynator ligi HTB Jan Klepko Tel. 515332133 e-mail:  

 

 

 

 

 


