
           REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA W GOŁUCHOWIE. 

 

ORGANIZACJA LIGI 

 

1. UCZESTNIKAMI Amatorskiej Ligi Tenisa mogą być zawodnicy nieklasyfikowani 

wcześniej na seniorskich listach PZT. 

2. ORGANIZATOREM ligi jest firma Net s.c. 

3. MIEJSCEM rozgrywania spotkań ligowych są wyłącznie korty tenisowe w Gołuchowie. 

4. TERMIN przyjmowania zgłoszeń – do 15 maja. Termin zakończenia rozgrywek – 

pierwszy weekend października. 

5.Turniej kwalifikacyjny (jeżeli jest przewidziany) powinien być rozegrany do dnia 27 maja. 

6. Rezerwacja kortów - wg ogólnych zasad korzystania z kortów tenisowych w Gołuchowie. 

a. rezerwujący kort na mecz ligowy zgłasza nazwisko zawodnika, z którym będzie rozgrywał 

mecz, 

b. za rezerwację odpowiedzialny jest zawodnik rezerwujący kort, 

c. w przypadku rezygnacji z gry w dniu, w którym przypada rezerwacja, zawodnik 

rezerwujący ponosi opłatę 50% meczu ligowego - 14 zł. 

d. zgłoszenie rezygnacji z gry 1 dzień wcześniej nie powoduje dodatkowych opłat. 

7. Mecze powinny być rozgrywane NOWYMI piłkami,  (dostępnymi na kortach z 15% 

rabatem dla ligowców). Minimum 2 piłki na mecz. Dopuszczalne są używane piłki, które 

jednak muszą zaakceptować obaj grający.  

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

 

8.   Mecze rozgrywane są bez sędziów. 

9.   Terminy rozgrywania meczów ustalają zawodnicy między sobą. 

10. System rozgrywek - "każdy z każdym".  

11. Rundę rewanżową można rozgrywać po zakończeniu rundy głównej. 

12. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów. Jeżeli obaj zawodnicy wyrażą zgodę, 

zamiast trzeciego seta można rozegrać super tie-break do 10 wygranych punktów, pod 

warunkiem, że rozegranie super tie-breaka zostało ustalone przed rozpoczęciem meczu. 

13. Punktacja:  

zwycięstwo - 3 pkt, przegrana - 1 pkt, mecz nierozegrany -  0 pkt., oddany walkower – 0 pkt. 

14. O zwycięstwie decyduje liczba zdobytych punktów, w przypadku jednakowej ilości 

punktów decyduje: 

- stosunek setów, 

- stosunek gemów 

- bezpośredni  pojedynek. 

15. W przypadku odwlekania przez jednego z zawodników terminu rozegrania meczu           

(3 nieudane próby umówienia się) zawodnik może zgłosić wniosek do Komisji 

Regulaminowej, która wyznaczy ostateczny termin rozegrania meczu. Nieprzystąpienie         

w tym terminie do meczu skutkuje przyznaniem walkowera. Powyższa sytuacja nie dotyczy 

ostatniego tygodnia rozgrywek. 

16.  Decyzja o przyznaniu walkowera za nierozegrany mecz może zostać podjęta przez 

Komisję Regulaminową wyłącznie na wniosek jednego z zawodników. 

Dotyczy to również  nierozegrania meczu z przyczyn zdrowotnych. 

17. Nierozegrane w terminie gry nie będą punktowane. 

18. Mecze ligowe i turniejowe zawodnicy rozgrywają w strojach tenisowych KOMPLETNYCH 



OPŁATY 

22. Wpisowe wynosi 50 zł, dla młodzieży uczącej się 30zł,  

23. Organizator rezerwuje kort na mecz ligowy na 2 godziny. 

25. Uczestnik ligi wnosi opłatę za mecze ligowe z góry, najpóźniej do dnia 31 maja, w wys. 

ustalonej prze organizatora – opłata uzależniona jest od liczby uczestników. 

26. Przedłużenie czasu gry w meczu ligowym ponad ustalony limit 2 godzin, 

będzie możliwe jeżeli kort nie ma rezerwacji na kolejną godzinę. 

Dopłata wg stawek dla uczestników ligi. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

30. Po rozpoczęciu rozgrywek ewentualne protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą 

rozpatrywane. 

31. Wszelkie pozostałe kwestie organizacyjne i regulaminowe rozstrzyga Komisja Regulaminowa w 

składzie:  Sylwester Gawłowski , Sławomir Dąbrowski, Michał Dąbrowski,  

                                                                                                                             Sławomir Dąbrowski 

 


