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KOMUNIKAT ORGANIZACJI 

ZAKOŃCZENIA ROZGRYWEK II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN 
 

 

     W związku z decyzją zniesienia kolejnych obostrzeń pandemicznych od dnia 29 maja 

2021 r. możliwe staje się podjęcie próby wyłonienie zwycięzców rozgrywek II ligi kobiet i 

mężczyzn. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji prezesi K-POZTS i PWZTS, zgodnie z 

Regulaminem Rozgrywek II ligi, podjęli decyzję o zakończenia tych rozgrywek w formule 

baraży oraz wyznaczył terminy i miejsca ich rozegrania. Graniczne terminy zakończenia 

rozgrywek II ligi wyznaczyły określone przez PZTS terminy baraży o I ligę – 3 i 10 lipiec 

2021 r. 

 

I. Decyzja dotycząca rozgrywek II ligi kobiet 

 

a. Drużyny, które po pierwszej rundzie zajęły miejsce 3-8 zakończyły rozgrywki 

b. Drużyny KS Gotyk Toruń i MRKS II Gdańsk rozegrają dnia 12 czerwca 2021 r. o godz. 

11.00 w Gdańsku rewanżowy mecz barażowy (mecz w I rundzie 7: 7 rozegrano w 

Toruniu). Prawo gry o wejście do I ligi kobiet będzie miała drużyna zwycięzca 

dwumeczu. PWZTS i deleguje sędziego głównego na ten  mecz. 

 

II. Decyzja dotycząca rozgrywek II ligi mężczyzn 

a. Drużyny, które w momencie ostatniego zawieszenia rozgrywek pierwszej rundy zajęły 

miejsce 8 -15 zakończyły rozgrywki. 

b. Każda z drużyn II ligi mężczyzn uczestnicząca w rozgrywkach sezonu 2020/2021 ma 

prawo gry w tych rozgrywkach w sezonie 2021/2022. 

c. Listę drużyn II ligi mężczyzn uzupełnia mistrzowie III ligi (kujawsko-pomorskiej i 

pomorskiej) i ewentualni spadkowicze z I ligi. 

d. Drużyny z miejsc 1-7 wyłonią spośród siebie w formule rozgrywek barażowych 

zwycięzcę rozgrywek II ligi mężczyzn w następujący sposób: 

e. We wszystkich meczach barażowych zachowany zostaje ranking zawodniczy 

obowiązujący w pierwszej rundzie rozgrywek. 

f. W meczach barażowych, zgodnie z p. 2.8 Regulaminu Rozgrywek II ligi mężczyzn, 

mogą wystąpić jedynie zawodnicy danego klubu, którzy wystąpili, w co najmniej 2 

zawodach indywidualnych lub rozgrywkach drużynowych wchodzących w skład 

współzawodnictwa sportowego organizowanego przez PZTS. 

g. W dniu 6 czerwca 2021 r. (niedziela) godz, 11.00 w hali sportowej Gwiazdy 

Bydgoszcz (organizatora zawodów, który zapewnia obsadę sędziowską) odbędzie się 

jednodniowy turniej 4 drużyn: 

 I para półfinałowa:  

KS Gwiazda II Bydgoszcz – UKS Szaniec Rolko Konojady Świecie nad Osą 

http://www.gdansk.tenis-stolowy.org/


 
 

 

 II para półfinałowa:  

UKS TOP Solec Kujawski  – UKS OSiR Brodnica 

 

h. W dniu 5 czerwca (sobota) 2021 r. o godz. 11.00, w hali sportowej MRKS Gdańsk 

rozegrane zostanie spotkanie półfinałowe pomiędzy drużynami drugiej grupy: 

    
 MRKS Gdańsk – KS AZS AWFiS III BALTA Gdańsk 

 

 PWZTS i deleguje sędziego głównego na ten  mecz. 

 

i. W dniu 12 czerwca (sobota) 2021 r. o godz. 11.00, rozegrane zostanie pierwsze 

spotkanie finałowe tej grupy pomiędzy UKS LIS Sierakowice i zwycięską drużyną 

powyższego półfinału, która będzie gospodarzem tego meczu. PWZTS i deleguje 

sędziego głównego na ten  mecz. 

j. W dniu 13 czerwca (niedziela) 2021 r. o godz. 11.00, rozegrane zostanie w 

Sierakowicach spotkanie rewanżowe pomiędzy tymi drużynami. PWZTS i deleguje 

sędziego głównego na ten  mecz. Wynik tych dwóch spotkań decyduje o awansie do 

finału tych rozgrywek barażowych. 

k. W dniu 26 i 27 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 rozegrane zostaną spotkania finałowe 

(mecz i rewanż) rozgrywek barażowych II ligi pomiędzy zwycięzcami grupy 

bydgoskiej i gdańskiej. Gospodarzem pierwszego meczu będzie drużyna, która w 

tabeli rozgrywek w momencie ich wznowienia jest na niższej pozycji. Prawo gry o 

wejście do I ligi mężczyzn uzyska zwycięzca tego dwumeczu. K-P OZTS i PWZTS 

delegują sędziego głównego na mecz odbywający się na jego terenie. 

 

 

Prezes PWZTS        Prezes K-P OZTS 

/Ryszard Weisbrodt/      /Andrzej Jesiołowski/ 


