
Regulamin I edycji „Zawierciańskiej  Ligi Tenisa 
Ziemnego”  

Letnia Liga Singlowa 2020 

 

1.  Miejsce i termin rozgrywek 

Rozgrywki rozpoczynają się w dniu 30.05.2020 roku, planowany termin zakończenia 
do końca lipca 2020r. Liga Tenisa Ziemnego organizowana jest przez UKS Jura Tenis 
Zawiercie przy współpracy z OSiR Zawiercie, pod patronatem Prezydenta Miasta 
Zawiercie Łukasza Konarskiego. 

 Głównym  miejscem rozgrywania spotkań ligowych są korty ziemne zlokalizowane 
na obiektach OSiR Zawiercie ul. Moniuszki 10 , wejście na korty od ul. Sienkiewicza 
1. Istnieje również możliwość rozegrania meczu ligowego w dowolnym ośrodku 
tenisowym jeśli tylko zawodnicy wyrażą OBUSTRONNĄ zgodę na takie 
rozwiązanie. 

2. Uczestnictwo i opłaty 

W Lidze udział może wziąć każda osoba, która zaakceptuje regulamin Ligi i uiści 
wpisową opłatę w wysokości 100 złotych za całość rozgrywek. Wpłaty przyjmowane 
są gotówką lub przelewem numer konta: 12 1600 1462 1887 7387 6000 0001. 
Zaksięgowanie płatności na podanym koncie równoznaczne jest z akceptacją 
regulaminu Ligi oraz wpisaniem danego zawodnika na listę uczestników. 

Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie 
będzie rościć żadnych pretensji do Organizatorów. O udziale w rozgrywkach Ligi 
decyduje kolejność zgłoszeń oraz opłacenie bezzwrotnego wpisowego, które w 
całości przeznaczone zostanie na zakup piłek na rozgrywki ligowe. 

3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek  

Rozgrywki odbywają się w formule ligowej z podziałem na dwie grupy: A i B w 
każdej grupie obowiązuje system rozgrywek: „każdy z każdym” .  

Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie 
rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o 
wygranej decyduje trzecia partia, rozgrywana tak jak dwie poprzednie. 
Niezwłocznie po zakończonym meczu ZWYCIĘZCA powinien podać 
Organizatorowi dokładny wynik. W przypadku, gdy mecz zostanie przerwany ze 
względu na złe warunki atmosferyczne, zawodnicy mają obowiązek dokończyć go w 
możliwie najkrótszym czasie. 



 Organizatorzy podają do wiadomości harmonogram poszczególnych kolejek 
rozgrywek wraz z telefonami do uczestników Ligi.   Osoba umieszczona w 
terminarzu jako pierwsza (lewa strona)  jest GOSPODARZEM meczu, osoba 
umieszczona w terminarzu jako druga (prawa strona) jest gościem. Bez względu na 
to kto jest gospodarzem/gościem danego meczu OBIE STRONY są odpowiedzialne 
za wykonanie telefonu i umówienie się na rozegranie pojedynku. GOSPODARZ  jest 
zobowiązany do rezerwacji kortu. OBYDWAJ uczestnicy spotkania powinni ustalić 
dogodny termin i godzinę rozegrania spotkania. Bez względu na to kto jest 
gospodarzem danego meczu, opłata za wynajem kortu zawsze dzielona jest 
pomiędzy OBYDWU zawodników pół na pół i regulowana po zakończeniu 
spotkania. 

Wszystkie mecze danej rundy należy rozegrać w terminie dogodnym dla obu 
zawodników, jednak nie później niż do końca wyznaczonego terminu danej rundy. 
Sugerowany termin rozgrywania meczy to – jeden mecz tygodniowo. Jeżeli istnieją 
przeszkody (np. kontuzja, wyjazd) z rozegraniem meczu  z przeciwnikiem z 
najbliższej kolejki to można rozgrywać mecze z innym przeciwnikiem. 

Rozegranie wszystkich spotkań do końca lipca 2020 leży w interesie każdego 
uczestnika Ligi. Jeżeli zawodnik nie stawi się na umówiony termin meczu to jest to 
równoznaczne z walkowerem. Jeżeli zawodnik będzie unikał rozegrania meczu 
mimo 3-ktotnej próby ustalenia terminu meczu to organizatorzy Ligi mogą przyznać 
walkower na korzyść osoby która proponowała terminy rozegrania meczu. 

4. Tabela i zasady punktacji: 

 za zwycięstwo 2:0 zawodnik otrzymuje 3 punkty 

 za zwycięstwo 2:1 zawodnik otrzymuje 2 punkty 

 za porażkę 1:2 zawodnik otrzymuje 1 punkty 

 za porażkę 0:2 zawodnik otrzymuje 0 punkt 
 za oddanie meczu walkowerem 0 punktów 

Po każdej kolejce tworzona tabela wyników będzie dostępna na stronie internetowej. 
O miejscach w tabeli decydują kolejno: 

 ilość zdobytych dużych punktów 

 stosunek setów zdobytych do straconych 

 stosunek gemów zdobytych do straconych 

 wynik bezpośredniego spotkania 

5. Klasyfikacja końcowa 

Po zakończeniu gier grupowych utworzona zostanie I i II Liga. Do I Ligi awansuje z 
każdej grupy po 5  najlepszych zawodników, II Ligę utworzą pozostali zawodnicy. 
Zawodnicy z 2 pierwszych miejsc z każdej grupy utworzą  pary półfinałowe: 
zawodnik z 1 miejsca z gr. A zagra z zawodnikiem z 2 miejsca z gr. b, zawodnik z 1 



miejsca z gr. B zagra z zawodnikiem z 2 miejsca z gr. A. Przegrani rozegrają mecz o 3 
miejsce z zwycięzcy par półfinałowych rozegrają mecz o 1 miejsce w Lidze.  

6. Sędziowanie  

Zawodnicy sami sędziują zawody wg „Zasad sędziowania w grze bez sędziów 
głównych” uchwalonych przez Kolegium Sędziów PZT z 02.03.2002r. Zawodnicy 
mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do 
sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu 
kwestie sporne powinny być zawsze rozstrzygane w atmosferze fair play. Gdy 
zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy dobra, lub nie mogą 
dojść do porozumienia w innej kwestii spornej, zaleca się powtórzenie punktu. 
Organizatorzy nie odpowiadają za zachowanie uczestników Ligi na korcie oraz poza 
kortem i nie będą brali odpowiedzialności za rozstrzyganie sporów/konfliktów 
zaistniałych pomiędzy uczestnikami danego spotkania. 

7. Nagrody  

Wszyscy  zawodnicy, którzy rozegrają więcej niż połowę spotkań otrzymają nagrody 
pamiątkowe.  

8. Postanowienia końcowe 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany 
niniejszego regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do 
natychmiastowego wykluczenia danego zawodnika z udziału w lidze z powodu 
rażącego łamania zasad regulaminu. 

 

http://www.tenis.poznan.pl/ciekawostki.html
http://www.tenis.poznan.pl/ciekawostki.html

