AMATORSKA LIGA TENISOWA „RODAN”
I. Liga rozpoczyna się 13.05.2018r. i trwa d 30.09.2018 r. Rozgrywki
odbywały na kortach HOTELU RODAN.

będą

się

II. Wpisowe do udziału w lidze wynosi 100 zł od osoby, koszt wynajmu kortu na
rozegranie meczu zawodnicy opłacają ”po połowie”
III. Uczestnicy rozgrywek zostaną podzieleni na grupy na podstawie wyników turnieju
inauguracyjnego, który odbędzie się 06.05.2018 r. – początek godz. 10.30.
Spotkania w ramach grupy rozgrywane będą systemem każdy z każdym mecz
i rewanż, zgodnie z przepisami gry PZT. Mecze zawodnicy sędziują sami.
IV. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów – w przypadku wyniku 6:6,
rozgrywany jest tie -break do 7.
Przy stanie meczu 1:1 w setach o zwycięstwie decyduje super tie-break do 10.
V.” Gospodarz” – zawodnik umieszczony w grafiku na pierwszym miejscu odpowiada
za skontaktowanie się i uzgodnienie z partnerem terminu meczu, zapewnia piłki
meczowe, rezerwuje kort i przekazuje organizatorowi wynik meczu. W przypadku
problemów z uzgodnieniem terminu spotkania (min. 2 nieudane próby) o zaistniałej
sytuacji należy powiadomić organizatora, który zastrzega sobie prawo wyznaczenia
terminu danego pojedynku. Nierozegranie wyznaczonych w przewidzianym okresie
meczów skutkuje wpisaniem walkowerów ( 0 punktów). Istnieje możliwość za zgodą
obu zawodników rozegrania spotkań w innym terminie. Od wszystkich uczestników
oczekujemy zachowania zgodnego z dobrym obyczajem i zasadami fair-play.
VI. Za zwycięstwo przyznawane są 3 punkty, przegrana 1 punkt, walkower 0 punktów.
Mecz przerwany z powodu kontuzji lub innych przyczyn uznawany jest jako walkower.
Spóźnienie powyżej 15 minut traktowane będzie jako walkower.

VII. O kolejności miejsc w grupach decyduje:
a) ilość zdobytych punktów
b) wynik bezpośredniego spotkania
c) stosunek zdobytych setów i gemów między zainteresowanymi stronami
VIII. Awanse i spadki
I LIGA - 2 ostatnie miejsca spadają do II ligi bezpośrednio,
2 kolejne miejsca „od końca” tj. 3,4 baraże z 3 i 4 zawodnikiem z II ligi,
II LIGA - 2 pierwsze miejsca awansują bezpośrednio do I ligi
2 kolejne miejsca rozgrywają baraże z 3 i 4 „od końca” I ligi
IX. Jeśli nowy zawodnik chce dołączyć do ligi rozpocznie rozgrywki od ligi najniższej.
Jeżeli uczestnik zrezygnuje z udziału w lidze, mecze których nie rozegrał zostaną
uznane jako walkowery.
X.
W sprawach nie ujętych
tel. 603 774 717

regulaminem decyzje podejmuje organizator

Liga zostanie zakończona uroczystym spotkaniem połączonym z wręczeniem
nagród – puchary + nagrody rzeczowe.
Na stronie internetowej Hotelu Rodan będzie prowadzona tabela rozgrywek
z uwzględnieniem aktualnych wyników.
Wpisowe od uczestników zostanie w całości przeznaczone na nagrody dla
uczestników i uroczyste spotkanie kończące rozgrywki połączone z brunchem
i wręczeniem nagród.
Każdy uczestnik rozgrywek otrzyma od Hotelu Rodan imienny identyfikator
upoważniający do 10% rabatu. Rabaty nie kumulują się.
Uczestnicy ligi biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia.

