Regulamin rozgrywek ligowych TIME4TENNIS 2020/2021
I.
ORGANIZATOR
1. Organizatorem rozgrywek jest klub tenisowy TIME4TENNIS, ul. Knurowska 6, 44-141
Gliwice-Bojków.
2. Koordynatorem ligi tenisowej jest Leszek Korepta; manager@time4tennis.pl, tel. 500 529 161
II.
MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK
1. Mecze odbywają się na obiekcie tenisowym TIME4TENNIS, do dyspozycji uczestników
zostają udostępnione 4 korty tenisowe z nawierzchnią dywanową.
2. Mecze rozgrywane są w terminach ustalonych przez uczestników ligi między sobą w czasie
określonym przez organizatora na rozegranie poszczególnych rund.
III.
UCZESTNICY
1. W rozgrywkach może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Ze względu na
bezpieczeństwo podczas gry, satysfakcję oraz komfort uczestników ligi, przyjmuje się
minimalny wiek - 15 lat. Poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda pisemna rodzica lub
opiekuna, stanowiąca o braku przeciwwskazań do gry. Rodzic bądź opiekun ponoszą pełną
odpowiedzialność za nieletniego uczestnika.
2. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie świadczy ubezpieczenia dla uczestników ligi.
IV. CZAS ROZGRYWEK, WALKOWER, BRAK NAWIĄZANIA KONTAKTU Z
PRZECIWNIKIEM
1. Zimowa liga tenisowa trwa od 1 października 2020 do 30 kwietnia 2021 roku.
2. Zalecana jest rezerwacja kortu na mecz ligowy na minimum 2 godzin zegarowych.
3. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia jednego
z uczestników (powyżej 15 minut), zawodnikowi obecnemu w klubie przysługuje walkower.
Zawodnik obecny w klubie może przyjąć walkowera lub wyrazić zgodę na rozegranie meczu
w innym terminie. Jeśli zawodnik obecny w klubu przyjął walkowera, wpisuje w aplikacji
wynik na swoją korzyść 6/0, 6/0.
4. W przypadku, gdy jeden z zawodników odwoła mecz w tym samym dniu, przed stawieniem
się drugiego zawodnika w klubie, zawodnikowi gotowemu do rozegrania meczu przysługuje
walkower, obecny zawodnik nie musi go przyjąć, jeśli zawodnik nieobecny zaproponuje inny
dogodny termin spotkania.
5. W przypadku braku możliwości umówienia się z rywalem przez cały czas trwania danej rundy
(około 30-45 dni), walkowera otrzymuje osoba, której terminarz jest bardziej elastyczny lub
obydwoje graczy traci możliwość pozyskania punktu za dany mecz. W przypadku napisania
wiadomości do rywala i braku odpowiedzi, walkowera otrzymuje ta osoba, która ten kontakt
nawiązała.
6. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje osoba koordynująca ligę.
V.
SYSTEM ROZGRYWEK, PIŁKI
1. Rozgrywki w lidze odbywają się w systemie grupowym. Aplikacja przy rozpoczęciu pierwszej
rundy przydziela zawodników do grup losowo.
2. Dwóch graczy z największą ilością punktów awansuje do grupy wyżej, dwóch graczy
z najniższą ilością punktów spada do grupy niższej. Zawodnicy o wyższych umiejętnościach
docelowo zmierzają do grupy najlepszej, czyli pierwszej.
3. Zawodnicy grają 2 sety od stanu 0:0. Przy stanie 1:1 zawodnicy mogą grać tie-break
tradycyjny, super-tie break lub 3 set. Domyślnie jest to super-tie break (do 10) , chyba, że
obydwu graczy wyrazi chęć innego rozstrzygnięcia decydującego seta.

4. Punktacja:
• 2 pkt za wygrany mecz
• 1 pkt za przegrany mecz
• 0,5 pkt za każdy wygrany set
• 0,1 pkt za każdy gem „na plusie”
• Punkty za udział w danej grupie, im wyższa grupa tym wyższy bonus
5. Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie
uczestnicy we własnym zakresie. Uczestnicy ligi mają możliwość również zakupienia piłek
w klubie w promocyjnej cenie trwającej przez cały okres trwania ligi (Tretorn Serie+ Control)
VI.
OPŁATY
1. Jednorazowa opłata z tytułu uczestnictwa w lidze wynosi 60 złotych płatna w momencie
zgłoszenia się do rozgrywek a najpóźniej przed rozegraniem pierwszego spotkania
2. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej
nie powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek.
3. Opłaty za kort dzielą się równomiernie przez zawodników rozgrywających spotkanie. Opłata za
wynajem kortów powinna być opłacona po grze.
4. W przypadku rezerwacji kortu na np.dwie godziny, a zakończeniu meczu po jednej godzinie,
opłacany jest realny czas gry, czyli jedna godzina.
Zakres godzin

Cena na gry ligowe

Cena
standardowa

poniedziałek-piątek

8-15

30 zł

43 zł

poniedziałek-piątek

15-22

50 zł

76 zł

sobota-niedziela

8-21

40 zł

60 zł

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

