
 Amatorska Liga Tenisa 

1. Liga zostanie podzielona na grupy. Podział odbędzie się na podstawie zbliżonego poziomu 

zawodników, tworząc ligę I, ligę II itd. Liga zostanie podzielona na 2 edycje, tzn. letnią oraz 

zimową. Dokładne składy lig zostaną podane w przeciągu tygodnia od zakończenia zapisów. 

2. Harmonogram Ligi (zima 2022/23): 

Start edycji letniej: 01.12.2022 

Koniec edycji letniej: 30.04.2023 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozporządzeń. 

UWAGA: Runda trwa miesiąc, do rozegrania są wszystkie mecze w grupie ligowej na 

rundę. W przypadku braku rozegrania przynajmniej połowy meczów gracz zostanie 

zdegradowany do ligi niżej. 

3. Zapisy pod numerem telefonu 607726272 (koordynator ligi) lub 797264463 (biuro Przytok 

Tennis Club). 

4. Cennik ligowy: 

Cena kortów na mecze ligowe wynosi 80zł/h. 

Jeśli zawodnicy nie zorganizują piłek na mecz, będzie możliwość nabyć piłki w biurze 

Przytok Tennis Club w cenie 40zł. 

5. Wpisowe do ligi wynosi 250zł za jedną edycję (płatne w biurze Klubu), które będzie 

przeznaczone do puli nagród i na puchary dla najlepszych zawodników danej edycji Ligi oraz 

na spotkanie podsumowujące sezon zimowy. Jest ona także warunkiem dopisania do Ligi. 

Wpisowe powinno być uiszczone najpóźniej podczas pierwszego spotkania ligowego. 

6. Gry odbywają się w grupach, systemem każdy z każdym. Zawodnicy przed meczem 

ustalają czy mecz odbędzie się na korcie ze sztuczną trawą, czy na korcie hardcourt. Mecze 

rozgrywane są na kortach Przytok Tennis Club, na ul. Golfowa 1 w Przytoku, po uprzedniej 

rezerwacji. Wynik rozegranego meczu należy podać koordynatorowi Ligi. 

7. Mecz jest rozgrywany do dwóch wygranych setów, lecz zamiast pełnego trzeciego seta 

zawodnicy grają super tie-break (do 10 punktów). 

UWAGA: Rezerwacja kortu na ligę wpisywana jest na 2h. Jeśli mecz zakończy się 

wcześniej, czas rezerwacji będzie zaokrąglony “do góry” (licząc co 30 minut). 

 

8. Grupy, awanse i spadki:  

Grupy ligowe podzielone są po 5-6 zawdoników.  



Po rozegraniu wszystkich spotkań w pierwszej rundy Ligi, zawodnicy na podstawie 

zgromadzonych punktów zajmują odpowiednie miejsca w swoich ligach. Do ligi wyższej 

awansuje zawodnik z miejsca I. Ostatni zawodnik danej ligi spada do ligi niżej. W przypadku 

znacznych rozbieżności poziomowych Organizator może podjąć decyzję o przesunięciu 

gracza do wyższej / niższej ligi. 

O końcowej pozycji w grupie decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów, 

a w przypadku remisu spotkanie head 2 head (bezpośrednie). 

UWAGA: W przypadku absencji zawodnika w którejś z edycji, po powrocie do rozgrywek 

spada on o ligę niżej. Wyjątkiem są zgłoszone do Organizatora sytuacje – np. kontuzja. 

Organizator może w takiej sytuacji podjąć decyzję o “zamrożeniu” rankingu gracza. 

9. Na mecze zawodnicy umawiają się poprzez koordynatora Ligi lub poprzez kontakt 

telefoniczny między sobą. 

10. Zasady przyznawania punktów: 

za zwycięstwo 2:0              – 4 pkt 

za zwycięstwo 2:1                – 3 pkt 

za przegraną 1:2                        – 2 pkt 

za przegraną 0:2                        – 1 pkt. 

Za mecze w najniższej lidze punkty przyznawane będą jak wyżej, a co ligę wyżej to punkty 

przyznawane będą o 1 większe (np. IV liga – 4/3/2/1, to III liga – 5/4/3/2, II liga – 6/5/4/3 i I 

liga 7/6/5/4) w zależności ile będzie grup ligowych. 

UWAGA: Pierwsza runda tzn. grudzień 2022 będzie rundą eliminacyjną, 30.11.2022 

rozlosujemy grupy ligowe. Zawodnicy, którzy zakończyli poprzedni sezon w I lidze, 

będą rozstawionymi w poszczególnych ligach. Po pierwszej rundzie na podstawie 

miejsca w swojej lidze, będzie umieszczony w odpowiedniej lidze. 

11. Nagrody: 

Zawodnicy grając mecze ligowe zdobywają punkty, co rundę punkty się resetują, ale na 

koniec sezonu zliczana jest suma punktów zdobytych przez cały sezon. Na tej podstawie 

przyznawane są miejsca końcowe, a także nagrody dla trzech najlepszych zawodników. 

12. W przypadku nierozegrania spotkania, punkty nie zostaną przyznane żadnej ze stron. 

13. Każdy zawodnik ma prawo dwa razy odmówić rozegrania meczu. W przypadku 

trzykrotnego odmówienia rozegrania meczu, przyznawany jest walkower. Walkowery należy 

zgłaszać od razu (gracz, któremu należy się krecz informuje koordynatora ligii o danej 

sytuacji, a po weryfikacji z osobą kreczującą wpisuje 6/0 6/0 wo. – za taki mecz zwycięzcy 

przyznawane są punkty jak za wygraną 2:1, a poddającemu mecz zero punktów). Podczas 

podliczania sezonu, mecze bez wpisanego wyniku traktowane są jako nieodbyte, a obydwóm 

zawodnikom przyznawanych jest po zero punktów. 



UWAGA: wszystkie sporne sytuacje należy zgłaszać bezpośrednio do koordynatora Ligi 

– Olaf Rudkowski (607726272). Jest to jedyna możliwość rozpatrzenia sytuacji 

wątpliwych (np. przyznanie walkowera). 

14. W przypadku kontuzji lub dłuższej absencji któregoś z zawodników, dokończona zostanie 

runda wraz z danym graczem, po skończeniu rundy zostanie on usunięty z ligi na czas 

absencji, a po powrocie zostanie przywrócony do ligi niżej. 

15. O końcowej pozycji w grupie decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów, 

a w przypadku remisu spotkanie head 2 head (bezpośrednie). 

16. Składy lig oraz wyniki dostępne są w biurze Klubu oraz na www.przytoktenis.pl/liga. 

17. Informacje dodatkowe: 

a) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ligi, 

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, 

uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników, 

c) Organizator nie zapewnia piłek na mecze. Zawodnicy powinni porozumieć się nt. piłek w 

trakcie ustalania terminu meczu. Istnieje możliwość zakupu nowych piłek w Klubie, 

d) zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie 

punktu, 

e) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga Organizator, 

f) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi, 

g) zawodnicy przystępując do rozgrywek akceptują powyższy regulamin i zgadzają się na 

publikację numerów komórkowych w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy uczestnikami 

ligi oraz na publikowanie zdjęć wykonanych podczas trwania zawodów. 

 


