Oficjalny Regulamin

TRZEBNICKA LIGA TENISOWA
I.

Cel powołania Ligi
Celem powołania Trzebnickiej Ligi Tenisowej jest zapewnienie uczestnikom systematycznej rywalizacji
sportowej poprzez organizację rozgrywek tenisowych oraz wyłonienie w trakcie uczciwej gry,
najlepszego tenisisty i tenisistki, któremu przysługiwać będzie oficjalny tytuł Mistrza Ligi.

II.

Organizacja Ligi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest akceptacja niniejszego regulaminu, regulaminu
wynajmu hali tenisowej i opłacenie wpisowego.
Organizatorem rozgrywek jest Trzebnickie Centrum Tenisa Ziemnego ProTennis oraz firma
ProActive, zwani dalej Organizatorami.
Adres oficjalnej strony internetowej Ligi: www.protenis-trzebnica.pl/liga
Organizator sporządza listę uczestników oraz plan rozgrywek.
Dane kontaktowe: w kwestiach ogólnych, regulaminowych i rozstrzygania sporów oraz rezerwacji
hali należy kontaktować się mailowo: protenistrzebnica@gmail.com
Opłata wpisowa wynosi: 100 zł.
Osobą odpowiedzialną za obsługę ligi jest Jarosław Kohut; tel: 605734875, adres e-mail jw.

Zasady rozgrywania Ligi
Rozgrywki organizowane są dla amatorów (bez trenerów, instruktorów i byłych zawodników).
Wszystkie mecze ligi odbywają się na obiekcie sportowym ProActive w Trzebnicy, ul. Przemysłowa
3.
3. Każdy uczestnik ligi ma do rozegrania określoną ilość meczy w ramach przyjętego systemu
rozgrywek, uzależnionego od ilości zgłoszonych zawodników (system: Każdy z każdym lub podział
na grupy).
4. Organizator po zakończeniu zapisów podejmuje decyzję o przyjętym sposobie rozgrywek, o czym
niezwłocznie informuje uczestników.
5. Czas na rozegranie Ligi - wszystkich zaplanowanych meczy organizator poda po skompletowaniu
listy uczestników.
6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu w secie 6:6, o wyniku seta
decyduje tie-break do 7 wygranych punktów. Ewentualny trzeci set rozgrywany jest, jako super tiebreak do 10 punktów. Jeżeli obaj zawodnicy wyrażą zgodę można rozegrać pełny 3 set.
7. Uczestnicy sami między sobą umawiają się na mecze, w dogodnych dla siebie terminach,
uzależnionych od dostępności hali tenisowej .
8. Zaplanowany mecz, z przyczyn obiektywnych można odwołać najpóźniej na 24 h przed
rozpoczęciem meczu.
9. W przypadku odwołania spotkania w czasie późniejszym niż 24 h, gracz odwołujący mecz ponosi
pełną opłatę za wynajem hali, a wynik meczu uznawany będzie jako walkower na korzyść drugiego
gracza.
10. Koszt wynajmu hali dla uczestników Ligi wynosi: 1 h – 55 zł, 1,5 h – 70 zł, 2 h – 90 zł.
1.
2.

11. Opłatę za korzystanie z hali gracze ponoszą po połowie i uiszczają ją przed rozpoczęciem spotkania.
W przypadku gdy jeden z zawodników nie stawi się na umówione spotkanie, opłatę za rezerwację
hali ponosi on sam.
12. W przypadku nierozegrania meczu w zarezerwowanym czasie, uczestnicy mogą wynająć dodatkowy
czas na hali, jeśli będzie dostępna lub są zobowiązani dokończyć mecz w innym terminie
nieprzekraczającym 14 dni.
13. Jeżeli mecz nie zostanie rozegrany w zaplanowanym terminie z winy jednego z graczy, to gracz który
był gotowy do rozegrania meczu może wpisać jego wynik jako walkower na swoją korzyść.
14. Za zgodą zawodnika, który był gotowy do rozegrania meczu, mecz może zostać rozegrany
w późniejszym terminie, a jego wynik zostanie zweryfikowany. Jeżeli jednak, nie dojdzie do
rozegrania meczu w późniejszym terminie, walkower zostaje utrzymany.
15. Mecze rozgrywane są piłkami, które udostępnia organizator Ligi lub za zgodą obu graczy, istnieje
możliwość rozegrania meczu własnymi piłkami z zastrzeżeniem że będą one nowe (hermetycznie
zamknięte).
16. Zawodnicy otrzymują od organizatora 4 piłki, które po zakończonym meczu należy zwrócić do
recepcji.
17. Kobiety rozgrywają swoje mecze piłkami ¾ szybkości lub za zgodą obu zawodniczek mogą rozegrać
mecz piłkami „twardymi”.
18. Zawodnicy zobowiązani są do punktualnego stawienia się na zaplanowane spotkanie tj. na min. 10
min przed rozpoczęciem meczu.
19. W przypadku spóźnienia się zawodnika na zaplanowany mecz powyżej 15 min, zawodnik który
stawił się punktualnie może odmówić rozegrania meczu, a wynik zapisać jako wygraną na swoją
korzyść.
20. Wynik meczu zawodnicy podają, niezwłocznie po jego zakończeniu do recepcji lub drogą mailową.
21. Gracze uczciwie sędziują własne spotkania, nie dopuszczając do gorszących scen na korcie,
a w szczególności do niesportowego zachowania - oszukiwania, denerwowania przeciwnika,
łamania rakiet, przeklinania, wyśmiewania przeciwnika, niszczenia obiektu.
22. Przerwanie meczu spowodowane sporami pomiędzy zawodnikami stanowi odstępstwo od zasad
będących celem Ligi i jako takie traktowane jest, jako walkower oddany przez obydwu graczy lub
krecz, gdy mecz przerwie jeden gracz
23. Gracze zobowiązani są do wystąpienia w meczu w pełnym stroju sportowym oraz w czystym obuwiu
tenisowym, posiadając własny sprzęt do gry.
24. Przygotowanie kortu do gry oraz jego sprzątnięcie po zakończonym meczu wykonywane jest
solidarnie przez obydwóch graczy.
25. Podczas rozgrywania meczy obowiązują przepisy PZT- sędziowanie bez sędziego głównego.
26. Wszyscy zawodnicy rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych
zasad:
- każdy zawodnik jest odpowiedzialny za sędziowanie po swojej stronie kortu,
- każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu/ małe auty należy
zaznaczyć i na tyle głośno, aby przeciwnik to słyszał,
- jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zorientuje się że pika była dobra
zawodnik ten traci punkt,
- podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby
przeciwnik to usłyszał,
- ślad piłki można sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub gdy zawodnik przerwie grę,
- jeżeli zawodnik nie jest pewny, co do decyzji przeciwnika, może poprosić go o pokazanie śladu
(w takim przypadku zawodnik może przejść na drugą stronę siatki, aby sprawdzić ten ślad),
- jeżeli zawodnik, zaciera ślad, oznacza to, że przyznaje, że piłka była dobra,
- jeżeli zawodnicy sprawdzając ślad nie zgadzają się, co do tego, czy piłka była dobra, czy autowa,
piłkę należy powtórzyć,
27. Na żądanie gracza/graczy wskazany przez niego mecz może podlegać nadzorowi sędziego,
wyznaczonego przez organizatora.
28. Żądanie zgłasza się w momencie rezerwacji meczu i podlega dodatkowej opłacie 50 zł.
29. Sędzią w meczu może być tylko osoba wskazana przez organizatora, zabrania się sędziowania meczy
osobom trzecim, nieupoważnionym, chyba że przeciwnik wyrazi na to oficjalną, pisemną zgodę lub
w obecności organizatora.

30. Rozgrywanie meczy odbywa się bez udziału kibiców, chyba że obaj gracze wyrażą na to zgodę
w obecności organizatora.
31. Ranking prowadzony jest w ramach rozgrywek ligowych.
32. Ranking dostępny jest na stronie www.protenis-trzebnica.pl/liga
33. Ranking aktualizowany jest 2 razy w tygodniu.
34. Punkty rankingowe zdobywa się wg poniższego schematu:
- wygrana w meczu: 45 pkt,
- za przegranie meczu: 10 pkt,
- za walkower: 0 pkt.
35. Na zakończenie Ligi organizator wręczy puchary i nagrody dla osób, które zajmą trzy pierwsze
miejsca podczas Oficjalnej Gali.

………………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika

