
REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ ‘SPORTING’
I. ORGANIZATOR
1.  Organizatorem rozgrywek Amatorskiej  Ligi  Tenisowej  jest  Przytok  Tennis  Club  z  siedzibą  
w Przytoku przy ulicy Golfowej 1.
2. Koordynatorem Amatorskiej Ligi Tenisowej z ramienia przedsiębiorstwa jest Oskar Szylkiewicz.

II. MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywają się na obiekcie klubu tenisowego Przytok Tennis
Club z siedzibą w Przytoku przy ulicy Golfowej 1.
2.  Mecze  rozgrywane  w  ramach  ligi  odbywać  się  będą  w  terminach  ustalonych  pomiędzy
Uczestnikami  w  porozumieniu  z  Koordynatorem  Ligi  w  godzinach  funkcjonowania  obiektu
tenisowego.
3.  W  przypadku  zakończenia  meczu  przed  upływem  pełnych  godzin,  pozostały  czas  można
wykorzystać  w  dowolny  sposób  ustalony  wspólnie  przez  uczestników  za  porozumieniem  
z  Organizatorem.  Uczestnicy  odpowiedzialni  są  za  rezerwację  kortu  poprzez  serwis
www.przytoktenis.pl. Dokonaną w ten sposób rezerwację należy potwierdzić z koordynatorem Ligi.
W przypadku nie pojawienia się podczas wyznaczonego terminu oraz nieodwołania 24 h przed
rozpoczęciem meczu obowiązek opłaty nie wygasa.

III. UCZESTNICY
1.  W  rozgrywkach  ligi  może  wziąć  udział  każdy.  Przyjmuje  się  jednak,  że  ze  względu  na
bezpieczeństwo  podczas  gry,  a  także  komfort  i  satysfakcję  jaką  powinni  czerpać  uczestnicy  
z udziału w rozgrywkach ligi, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa w rozgrywkach
ligi to 13 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział
w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisowej. Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za
nieletniego Uczestnika.
2. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.
3.  Uczestnicy  rozgrywek  są  świadomi  swego  stanu  zdrowia,  a  także  ryzyka  związanego  
z uprawianiem sportu.  Udział  w Amatorskiej  Lidze Tenisowej  Sporting mogą wziąć osoby bez
przeciwwskazań zdrowotnych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe  
w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
4. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.
5.  W przypadku  gdy  dany  uczestnik  w  trakcie  trwania  edycji  zaprzestanie  dalszego  udziału  
w rozgrywkach oraz nie zgłosi, ani nie wyjaśni przyczyn swojej decyzji Organizatorowi, zostanie
automatycznie  wykreślony  z  grona  uczestników  ligi  tenisowej,  nie  uzyskując  zwrotu  kwoty
„wpisowego”, o którym mowa w pkt VII ust. 4.

IV. CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ
1. Rozgrywki Zimowej Amatorskiej Ligi Tenisowej odbywają się sezonie zimowym i trwają od
1.11.2019 do 31.03.2020.
2. Termin rozegrania meczu powinien być ustalony na co najmniej dwa dni wcześniej i z założenia
nie  podlega  on  zmianom.  W  przypadku  wystąpienia  zdarzeń  losowych,  które  uniemożliwiają
rozegranie meczów w umówionym terminie, może on być zmieniony za zgodą obojga Uczestników.

V. SYSTEM ROZGRYWEK LIGI
1. Liga tenisowa odbywa się systemem „każdy z każdym”.

http://www.przytoktenis.pl/


2. Zwycięzca meczu otrzymuje do tabeli  2 punkty,  a przegrany zero.  Wyjątkiem jest  sytuacja,  
w  której  mecz  zakończy  się  stanem  2:1  w  setach  –  wówczas  zwycięzca  dostaje  2  punkty  a
przegrany 1, za „urwanie seta”.
3. Każdy zdobyty gem podczas meczu wlicza się na poczet tzw. „małych punktów”.
4.  Organizator  będzie  udostępniał  aktualną  tabelę  po  każdej  rundzie  poprzez  stronę
www.przytoktenis.pl oraz na facebooku www.facebook.com/przytoktennisclub
5.  W przypadku  równej  ilości  dużych  punktów  w  tabeli  w  pierwszej  kolejności  decydują:  -
bezpośredni  pojedynek  -  wyższa  różnica  setów  (wygrane/przegrane)  -  wyższa  różnica  gemów
(wygrane/przegrane) - dodatkowy mecz

VI. ROZGRYWANIE MECZÓW
1.  Mecze  rozgrywane  są  zgodnie  z  przepisami  Polskiego  Związku  Tenisowego  (PZT),
opracowanymi  na  podstawie  przepisów  wydanych  przez  Międzynarodową  Federację  Tenisową
(ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w
przepisów.
2.  Organizator  nie  zapewnia  obsługi  sędziowskiej  podczas  meczów.  Przyjmuje  się,  że  mecze
rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników
rozgrywających mecz. Podstawowe zasady obowiązujące w przypadku sędziowania bez sędziego
głównego zostaną udostępnione przez Organizatora w odrębnym opracowaniu.
3. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1, uczestnicy grają super tiebreaka ( do 10 pkt)
w przypadku stanu remisowego po dwóch setach.
4. Mecz nie może zakończyć się wynikiem remisowym. Po upływie regulaminowego czasu, gdy
mecz nie jest skończony,uwzględnia się wynik na moment zakończenia czasu wynajmu kortu.
5.  Organizator  nie  zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki  organizują sobie
uczestnicy we własnym zakresie. Przyjmuje się, że kwestię piłek do rozegrania meczu powinien
poruszyć uczestnik, który nawiązał kontakt w celu umówienia meczu z drugim uczestnikiem.
6. W przypadku nie pojawienia się na ustalonym pomiędzy Uczestnikami oraz potwierdzonym  
z Koordynatorem wcześniej terminie spotkania osoba taka przegrywa mecz wynikiem 2:6, 2:6.

VII. OPŁATY
1.  Jednorazowa  opłata  z  tytułu  uczestnictwa  („wpisowe”)  w  lidze  wynosi  50  złotych  płatne  
w momencie zgłoszenia się do rozgrywek.
2. Istnieje możliwość dołączenia do ligi w trakcie ich trwania.
3. Opłata za wynajem hali tenisowej w ramach rozgrywek wynosi 40 zł/h.
4. Rezygnacja z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej nie powoduje
zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek.

VIII. REGULAMIN ROZGRYWEK
1. Regulamin rozgrywek ligi jest ustanawiany, publikowany interpretowany przez Organizatora.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  zmian  regulaminu,  jednak  mogą  się  one
odbywać w trakcie trwania edycji, chyba że w równym stopniu dotyczą wszystkich uczestników.
3. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach ligi automatycznie potwierdzają akceptację
regulaminu rozgrywek.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator  sprawuje  nadzór  nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi  oraz  rozstrzyga
kwestie sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek. 


