
REGULAMIN 
Bełchatowska Liga Tenisowa 2018 

 
 

1. ORGANIZATOR 
Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów 
 

2. TERMIN I MIEJSCE 
 Liga zostanie rozegrana w dniach 18.06 - 30.09.2018 r. Mecze ligowe winny być 
rozgrywane na Miejskich Kortach Tenisowych (ul. Edwardów 8). Opłata za kort według 
obowiązującego cennika. Rozgrywanie spotkań na innych obiektach wymaga zgody 
Organizatora. 
 

3. UCZESTNICTWO 
a) W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie amatorzy w rozumieniu przepisów 
programu "AiS" PZT z wyjątkiem pkt. 2.c. i 2.d. 
b) Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie 
rościć żadnych pretensji do Organizatora. 
c) Organizator nie ubezpiecza uczestników. 
d) Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych na stronie 
internetowej Organizatora w celu prowadzenia klasyfikacji turniejowej. 
e) Uczestnicy przystępując do rozgrywek wyrażają zgodę na przekazanie numerów 
komórkowych pozostałym uczestnikom w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy nimi. 
 

4. ZGŁOSZENIA 
a) Zapisy do ligi trwają do 17.06.2018 r. Zapisywać się można w kasie Miejskich Kortów 
Tenisowych lub pod numerem tel. 798 461 713. 
b) Zapisu można dokonać podając swą kategorię, imię i nazwisko i numer tel. 
kontaktowego. 
c) Wpłacić w kasie Miejskich Kortów Tenisowych wpisowe w wysokości 20 zł (wpisowe 
powinno być uiszczone najpóźniej podczas pierwszego spotkania ligowego). Brak wpłaty jest 
jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w Lidze. 
 

5. SYSTEM ROZGRYWEK 
a) Zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek zostaną podzieleni na kategorie gry pojedynczej: 
OPEN i 50+. 8. Kategoria OPEN obejmuje rozgrywki w I i II Lidze. 
b) Aby rozgrywki w danej kategorii odbyły się, liczba zapisanych do niej graczy musi 
wynosić minimum 8, maksimum 12. W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby gracze 
mogą poprosić o przepisanie do innej kategorii lub o zwrot wpisowego. 
c) 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 „wolny” gracz z II Ligi. Każdy nowy uczestnik zaczyna w II Lidze, chyba że 
Organizator zadecyduje inaczej. 
d) Rozgrywki ligowe prowadzone będą w systemie „każdy z każdym” w poszczególnych 
ligach, do dwóch wygranych setów. 
e) Uczestnicy rozgrywek II Ligi sklasyfikowani po zakończeniu rozgrywek na dwóch 
pierwszych miejscach awansują bezpośrednio do I Ligi, na miejsce dwóch ostatnich graczy 
tej 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 1-7.10.2018 r. 
f) Zawodnicy samodzielnie sędziują swoje spotkania w oparciu o „Zasady sędziowania w 



grze bez sędziów głównych” uchwalonych przez Kolegium Sędziów PZT. W przypadku 
spornych sytuacji sugerowane jest powtórzenie punktu. a kwestie te winny być zawsze 
rozstrzygane w atmosferze fair play. 
g) 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. 
h) Niezwłocznie po zakończonym meczu jego 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. 
i) Akceptowalne jest zgłoszenie w trakcie trwania Ligi przez zawodnika, że poddaje 
wszystkie swoje nierozegrane jeszcze mecze (np. z powodu kontuzji, wyjazdu). Weryfikację 
spotkań tego zawodnika przeprowadza się następująco: 
 * w przypadku rozegrania mniej niż 50 proc. spotkań, anuluje się wyniki 
dotychczasowych spotkań tego zawodnika; 
 * w przypadku rozegrania 50 proc. lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki 
uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach, przyznaje się 
walkowery dla przeciwników, z którymi jeszcze nie rozegrał spotkania według zasady "każdy 
z każdym"; zawodnik ten zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu w tabeli. 
 

6. ZASADY UMAWIANIA TERMINÓW MECZÓW 
a) Zawodnik, który znajduje się w tabeli niżej od swojego rywala, ma obowiązek 
„wywołania” tj. skontaktowania się  jako pierwszy z przeciwnikiem i zaproponowania mu 
terminu meczu. Do momentu publikacji pierwszej klasyfikacji trwającego sezonu Ligi, 
obowiązuje tabela końcowa 2017 r. 
b) Jeżeli z przyczyn niezależnych, termin nie będzie dogodny dla „wywołanego” i nie uda 
się ustalić innego terminu satysfakcjonującego obu graczy, wtedy bezwzględnie „wywołany” 
będzie musiał zadzwonić i ustalić termin spotkania w ciągu najbliższych 7 dni.  
c) Każdy uczestnik ligi ma prawo raz bez podania przyczyny odmówić rozegrania meczu 
(o każdej takiej sytuacji „wywołujący” winny jest poinformować Organizatora). 
d) W przypadku dwukrotnego odmówienia rozegrania meczu, przyznawany jest 
walkower. Walkowery należy zgłaszać od razu (gracz, któremu należy się krecz informuje 
Organizatora o danej sytuacji, a jego pracownik po weryfikacji z osobą kreczującą wpisuje 
walkower 6/0 6/0). 
e) Gracze sami umawiają się na rozgrywki ligowe na podstawie otrzymanej listy 
zawodników. Mecze rozgrywane są piłkami graczy. 
 

7. PUNKTACJA I KLASYFIKACJA 
a)  Za rozegrane spotkanie zawodnicy otrzymują punkty według następującej punktacji: 

- mecz wygrany 2:0 lub 2:1 – 3 pkt. 
- mecz przegrany 1:2 – 1 pkt. 
- mecz przegrany 0:2 – 0 pkt. 
- mecz przegrany walkowerem – 0 pkt. 

b)  W trakcie zliczania wyników ligi, mecze bez wpisanego wyniku traktowane są jako 
nierozegrane, a obydwóm zawodnikom przyznawanych jest 0 punktów. 
c) O kolejności zawodników na liście klasyfikacyjnej ligi decyduje liczba uzyskanych 
punktów: 
 * w przypadku gdy dwóch graczy ma taką samą liczbę punktów zawsze 
decyduje wynik ich bezpośredniego pojedynku.  
 * 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).  



d) Warunkiem klasyfikacji danego gracza jest rozegranie przynajmniej połowy spotkań 
możliwych do rozegrania. Podsumowując ilość rozegranych spotkań danego zawodnika, pod 
uwagę bierze się tylko te wyniki, kiedy zawodnik był fizycznie obecny na Miejskich Kortach 
Tenisowych celem rozegrania spotkania (nie są liczone spotkania oddane walkowerem). 
e) Zawodnik, który nie spełnił wymogu pkt. d), staje się automatycznie nieklasyfikowany 
i zostaje przesunięty na ostatnie miejsce w swojej lidze. Przeciwnikom, którzy rozegrali z nim 
mecz, przyznawane są 3 pkt. (w przypadku zwycięstwa) lub 1 pkt. (w przypadku porażki). 
Zawodnikom, którzy nie rozegrali z nim meczu przyznawane jest 0 punktów. 
 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator, który 
rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim nie ujęte. 


