REGULAMIN
Kobieca liga tenisowa
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Ligi tenisowej jest Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w
Lubinie z siedzibą przy ul. Odrodzenia 28B, 59–300 Lubin.
II. CELE
 Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży oraz dorosłych poprzez
zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym
w dyscyplinie tenis ziemny,
 wyłonienie najlepszej tenisistki amatorki Lubina w 2018 roku.
III. TERMIN I MIEJSCE
Liga zostanie rozegrana w trzech edycjach, mecze rozgrywane są na kortach przy
ul. Baczynowej 1 (w hali lub na kortach otwartych), rozgrywanie meczy na innych
obiektach wymagają zgody organizatora.

Liga trwa od 22.05. do 28.09.2018 r:
IV. UCZESTNICTWO
1. W lidze mogą wziąć udział KOBIETY amatorki lub byłe zawodniczki (karencja
zgodnie z regulaminem PZT).
2. Każda uczestniczka ligi startuje na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestniczek.
4. Organizator nie zapewnia obsługi sędziego, w przypadku takiej konieczności
zawodnicy organizują sędziego we własnym zakresie
V. ZGŁOSZENIA
Zapisy trwają do 18 maja 2018 r. w recepcji hali tenisowej na formularzach
zgłoszeniowych do ligi, które są również do pobrania na stronie
www.tenis.lubin.pl.
Wpisowe do ligi wynosi 280 zł ( wydane zostaną vouchery na rozegranie
wszystkich meczów – mecz rewanż ), lecz zwolnione są z niej Panie posiadające
stałą rezerwację na kortach otwartych lub hali tenisowej w sezonie letnim 2018.
Zawodniczki te wnoszą opłatę 70 zł i nie przysługują im vouchery na rozegranie
meczów ligowych. Mogą je dokupić, a koszt 1 vouchera na rozegranie meczu
ligowego to 20 zł/godzinę.
W przypadku chęci zgłoszenia się do ligi podczas jej trwania zawodniczka
dopisywana jest do ostatniej ligi na ostatnie miejsce a kwota wpisowego będzie
zależała od ilości pozostałych do rozegrania meczów.
Istnieje możliwość wpłaty w recepcji hali tenisowej lub na konto BGK: 13 1130 1033
0018 8163 6120 0001 z dopiskiem Liga Tenisowa „imię nazwisko”. Wpisowe należy
wpłacic do 25 maja 2018r.
VI. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Zawodniczki zgłoszone do rozgrywek zostaną podzielone na grupy (ligi).
O przydzieleniu do ligi decyduje miejsce zajęte w sezonie 2017.
2. Rozgrywki ligowe prowadzone będą w systemie “każdy z każdym”. Forma
rozgrywek to mecz – rewanż, czyli każda uczestniczka zagra dwa mecze z każdą

zawodniczką, które są oddzielnie punktowane.
3. Wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Po zakończeniu
meczu zawodnik wygrywający zobowiązany jest do wpisania wyniku meczu
w tabeli (z uwzględnieniem setów i gemów).
VII. ZASADY UMAWIANIA TERMINÓW MECZÓW LIGA
1. Zawodniczka, który znajduje się w tabeli niżej od swojego rywala, ma obowiązek
“wywołania” (skontaktowania się jako pierwszy z przeciwnikiem i zaproponowania
mu terminu meczu).
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych, termin nie będzie dogodny dla „wywołanej” i nie
uda się ustalić innego terminu satysfakcjonującego obie Panie, wtedy
bezwzględnie wywołana będzie musiał zadzwonić i ustalić termin spotkania
w ciągu najbliższych 7 dni.
3. Jeżeli w danej edycji ligi zawodniczki nie rozegrają meczu, wtedy otrzymują one -1
punkt za nie rozegranie meczu ( wyjątek walkower bez gry )
IX. PUNKTACJA
1. Zwyciężczyni meczu otrzymuje 5 punktów.
2. Przegrana w meczu otrzymuje:
a) 2 punkty przy stosunku setów w meczu 0-2,
b) 3 punkty przy stosunku setów w meczu 1-2.
3. W przypadku nie rozegrania meczu -1 punkt dla obu Pań.
4. W przypadku oddania walkowera bez gry wygrany dostaje 5 punktów, a przegrana
0 punktów, a wynik meczu zapisuje się jako v/o. Walkower przed wpisaniem w
tabelę musi być zgłoszony do jednego z członków Rady Zawodników smsem lub
mailowo z wyraźnym zaznaczeniem kto poddał mecz.
5. W przypadku krecza ( kontuzji, niemożliwości dokończenia gry z różnych
względów ) podczas meczu punkty przyznawane są wg punktacji jak za rozegrany
mecz tzn. wygrany dostaje 5 pkt a przegrany 2 lub 3 punkty w zależności w, którym
secie poddał mecz.
6. Kolejność w grupie ustala się na podstawie zgromadzonych punktów z meczów.
Jeśli dwie zawodniczki mają taką samą liczbę punktów to, o kolejności decyduje:
wynik meczu bezpośredniego, w przypadku większej ilości zawodniczek z tą samą
ilością punktów: bilans setów, bilans gemów ze wszystkich meczy edycji.
Punktacja ligi
1 miejsce 1 ligi otrzymuje 100 punktów
2 miejsce 98 punktów
Każda kolejna o 1 punkt mniej
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora oraz Rady
Zawodniczek wybranej na spotkaniu po zakończonych zapisach.
W roku 2018 są to:
Aleksandra Stankiewicz, Iwona Domasiewicz – przedstawicielki zawodniczek
Damian Jeżak – przedstawiciel organizatora
X. SPONSORZY LIGI

Regionalne Centrum Sportowe Sp. z o.o. w Lubinie

