
                           Bełchatowska Liga Tenisowa 2017 - Regulamin 

1. Patronat nad rozgrywkami Bełchatowskiej Ligi Tenisowej (zwanej dalej Ligą) sprawuje Miejskie 
Centrum Sportu w Bełchatowie. 

2. Prowadzącym rozgrywki jest Filip Polak (referat ds. organizacji imprez sportowych MCS) 
3. Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców 

Bełchatowa i okolic. 
4. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie amatorzy w rozumieniu przepisów programu "AiS" PZT 

z wyjątkiem pkt. 2.c. i 2.d.. 
5. Aby przystąpić do rozgrywek należy: 

a) zapisać się do odpowiedniej kategorii podając imię i nazwisko oraz nr tel. do 
kontaktu 
b) wpłacić w kasie kortów wpisowe w wysokości 20 zł (gra pojedyncza) i/lub 10 zł 
(debel) 

6. Zapisy do ligi trwają do 20.06.2017r. Zapisywać się można w kasie Miejskich Kortów Tenisowych lub 
pod nr. tel. 798 461 713. 

7. Liga podzielona jest na następujące kategorie: 
a) kategoria OPEN (gra pojedyncza) 
b) kategoria OPEN Kobiety 
c) kategoria +50 (gra pojedyncza) 
d) DEBEL OPEN (także miksty) 

8. Aby rozgrywki w danej kategorii odbyły się, liczba zapisanych do niej graczy/par musi wynosić 
minimum 8. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby gracze mogą poprosić o przepisanie do 
innej kategorii lub o zwrot wpisowego. 

9. Kategoria OPEN obejmuje rozgrywki w I i II Lidze.  
10. Podział na I i II Ligę następuje na podstawie klasyfikacji końcowej sezonu ubiegłego.  Jeśli przed 

rozpoczęciem rozgrywek z I Ligi wycofa się jakiś gracz, to jego miejsce może zająć pierwszy gracz  
z II Ligi. Każdy nowy uczestnik zaczyna w II Lidze, chyba że prowadzący zadecyduje inaczej. 

11. Mecze Ligowe rozgrywane będą w terminie od 21.06.2017 r. do 30.09.2017 r. 
12. Gracze II Ligi sklasyfikowani po zakończeniu rozgrywek na dwóch pierwszych miejscach awansują 

bezpośrednio do I Ligi na miejsce dwóch ostatnich graczy I Ligi, którzy bezpośrednio spadną do II 
Ligi. Gracz sklasyfikowany na miejscu trzecim II Ligi rozegra dwumecz o awans/utrzymanie  
z trzecim najsłabszym graczem I Ligi. Dwumecz ten powinien być rozegrany w dniach 1-4.10.2017 r. 

13. Mecze prowadzone są systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Gracze sami 
umawiają się na rozgrywki ligowe na podstawie otrzymanej listy zawodników. Mecze rozgrywane 
są piłkami graczy. Wynik zakończonego meczu ligowego należy niezwłocznie podać obsłudze 
kortów. 

14. Mecze ligowe powinny odbywać się na Miejskich Kortach Tenisowych – opłata za kort według 
cennika. W przypadku złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających grę dozwolone jest 
rozegranie meczu w innym miejscu. 

15. Rezerwując kort na mecz ligowy należy podać imiona i nazwiska obu grających (w przypadku gry 
podwójnej także parę przeciwną). 

16. Gracz, który odmawia wywołującemu go graczowi przystąpienia do meczu ligowego zobowiązany 
jest do ustalenia z wywołującym innego terminu rozegrania meczu. W przeciwnym wypadku 
przegrywa mecz walkowerem. O przyznaniu walkowera decyduje prowadzący, po skontaktowaniu 
się z graczami. 

17. Punktacja: 
- mecz wygrany – 3 pkt. 
- mecz przegrany przy wygranym secie – 2 pkt. 
- mecz przegrany bez wygranego seta – 1 pkt. 
- mecz przegrany walkowerem – 0 pkt. 



18. Po zakończeniu rozgrywek o kolejności zawodników na liście klasyfikacyjnej ligi decyduje liczba 
uzyskanych punktów. 

a) w przypadku gdy dwóch graczy ma taką samą liczbę punktów zawsze decyduje wynik 
ich bezpośredniego pojedynku.  

b) w przypadku, gdy trzech lub więcej zawodników ma taką samą liczbę punktów,  
o kolejności decyduje większa różnica setów wygranych od przegranych (we 
wszystkich rozegranych meczach); jeżeli procedura ta doprowadzi do wyeliminowania 
przynajmniej jednego zawodnika, należy wrócić do punktu (a). 

19. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto spośród wszystkich 
uczestników (poza zwycięzcami) zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody rzeczowe. Wręczenie  
i losowanie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu po zakończeniu rozgrywek ligowych. 
Termin i miejsce spotkania zostaną ogłoszone przez prowadzących w trakcie trwania rozgrywek. 

20. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 
21. W sprawach spornych oraz nieuregulowanych decydujący głos ma prowadzący. 


