
Regulamin 
Regulamin Amatorskiej Ligi Tenisa Mężczyzn ZIMA 2018/2019 

Termin i miejsce: 15.11.2018 - 30.04.2019 r. CENTRUM TENISOWE „ ZIELENIEC ” UL. 
BACZEWSKIEGO 16. 

Organizator : SZKOŁA TENISA – ROBERT GODLEWSKI  

Uczestnicy: amatorzy, byli zawodnicy (minimum 7 lat po zakończeniu kariery zawodniczej pod 
warunkiem, że nigdy nie uczestniczyli w klubowych rozgrywkach na poziomie seniorskim) 

Wpisowe i opłaty: wpisowe do ligi singlowej wynosi 100 zł. Koszt wynajmu kortu pokrywają  
gracze w stosunku 50/50). Cena kortu w sezonie zimowym to 60 zł/h. 

Zasady tworzenie grup ligowych: 

Wszystko zależy od ilości zgłoszeń. Jeśli będzie dużo zgłoszeń utworzymy grupy. W grupach 
obowiązywać będzie system każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich meczy w każdej grupie 
gramy drugą fazę ligi tj. 1 miejsce w 1 grupie rozgrywa mecz z 1 miejscem z 2 grupy. 2 miejsce w 
1 grupie gra z 2 miejscem w 2 grupie. 3 miejsce w 1 grupie gra z 3 miejscem w 2 grupie itd. 

Jeśli natomiast tych zgłoszeń będzie mniej utworzymy jedną grupę, w której obowiązywać będzie 
system każdy z każdym. Po rozegraniu wszystkich meczy 1 fazy ligi rozegramy mecze 
rewanżowe. 

Formuła rozgrywania spotkań ligowych: 

1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 
rozgrywany jest tie-break). Istnieje możliwość zastąpienia trzeciego seta 
supertiebreakiem (do 10 punktów), jednak wymaga to obopólnej zgody zawodników. 

2. Zawodnicy umawiają się na mecz sami lub za pośrednictwem koordynatora ligi - Kacper 
Kudelski tel. 600 230 236 w wyznaczonym terminie. Numery graczy dostępne są w 
recepcji klubu lub u organizatora. Na każdy mecz zawodnicy dodatkowo zapewniają sobie 
do gry nowe piłki tenisowe, które można nabyć w recepcji klubu. 

3. W przypadku problemów z uzgodnieniem spotkania w wyznaczonym terminie, o 
zaistniałej sytuacji należy powiadomić koordynatora ligi Kacper Kudelski tel. 
600 230 236, który zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku. Nie 
rozegranie wyznaczonych w danym okresie meczy może skutkować wpisaniem 
walkowerów. W przypadku stwierdzenia obustronnej winy uczestników może nastąpić 
przyznanie za dany pojedynek po zero punktów. 

4. Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych 
spotkań, oraz zachowania zgodnie z zasadami fair-play. Za zgodą obu zawodników 
istnieje możliwość rozegrania spotkań przed terminem lub po terminie wynikającym z 
terminarza pojedynków przekazanego zawodnikom na początku danego sezonu 
ligowego. Wszystkie mecze muszą się jednak odbyć w czasie przeznaczonym na daną 
rundę rozgrywek. 

  

Zasady punktacji spotkań ligowych 

5. Za zwycięstwo w meczu przyznawane są 3 pkt., przegrana w wyniku rozegranego 
spotkania gwarantuje 1 pkt., walkower powoduje stratę jednego punktu (-1pkt.). W 
przypadku gdy mecz został rozpoczęty, ale za porozumieniem obydwu stron grających 
nie dokończony do czasu podliczenia wyników, wówczas obydwaj zawodnicy otrzymują 
po 1 pkt. 



6. W przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w lidze w trakcie jej trwania z powodu 
kontuzji, mecze rozegrane są podliczane wg podanych wyników, natomiast osoby, które 
nie zagrały meczów z osobą rezygnującą z udziału w rozgrywkach ligi otrzymują 3 punkty 
w ramach walkowera, chyba że mecz nie został rozegrany zgodnie z terminarzem 
spotkań. 

7. O kolejności miejsc w lidze decyduje wg ważności: 1) liczba zdobytych punktów 2) wynik 
bezpośredniego spotkania (w przypadku równej liczby zdobytych punktów) 3) różnica 
setów i gemów między zainteresowanymi stronami. 

         

Organizacja, komunikowanie wyników spotkań ligowych 

8. Uczestnicy imprezy biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia 

oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych : Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w regulaminie. Wyrażam zgodę na umieszczanie 
zdjęć zrobionych podczas meczy na stronie www.godlewski-szkolatenisa.pl oraz na profilu 
Facebook Szkoła Tenisa – Robert Godlewski. Na podstawie art. 29 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym 
upoważniam do przetwarzania danych osobowych Szkołę Tenisa –Robert Godlewski na 
umieszczanie zdjęć zrobionych podczas meczy na stronie www.godlewski-szkolatenisa.pl oraz 
profilu www.facebook.pl, www.youtube.pl, oraz innych stronach www. Służących do reklamy 
Szkoły Tenisa – Robert Godlewski. 

9. W sezonie zimowym 2018/2019 mecze ligowe rozgrywamy wyłącznie nowymi piłkami 
Wilson US Open. 

10. W miarę możliwości wynajmu kortów rozpoczęty mecz należy rozegrać do końca. W 
przypadku braku wolnych kortów gwarantujących przedłużenie spotkania, mecz należy 
dograć w najbliższym możliwym terminie. Za rezerwację kortu na dokończenie meczu 
odpowiadają jednakowo uczestnicy spotkania. 

11. W przypadku gdy rezerwacja kortu na dany pojedynek zostanie anulowana zbyt 
późno (tj. w przedziale 24 - 1 godz. do rozpoczęcia meczu) z winy jednego z graczy, 
wówczas - zgodnie z regulaminem - koszt 50% wartości całkowitej rezerwacji 
pokrywa ten zawodnik, z którego powodu mecz nie został rozegrany. Jednak w 
sytuacji, gdy zawodnik nie stawi się na kort na umówione spotkanie i nie uprzedzi o tym 
co najmniej godzinę wcześniej swojego przeciwnika oraz Recepcję (tel. 
570 600 602), wówczas zawodnik ten jest zobowiązany pokryć 100% wartości 
rezerwacji kortu. 

12. Wszystkie mecze ligowe muszą być bezwzględnie rozegrane na kortach Centrum 
Tenisowe Zieleniec ul. Baczewskiego 16 w Gorzowie  Wlkp. 

13. Zwycięzca meczu ligowego ma obowiązek poinformowania o jego wyniku w ciągu 
48 godzin od zakończenia spotkania w formie sms-a do koordynatora Kacper 
Kudelski tel. 600 230 236.). W treści wiadomości należy podać  imiona i nazwiska 
zawodników oraz wynik meczu (od strony zwycięzcy) np. Adam Kowalski vs Michał 
Nowak 6:3 6:4. W przypadku braku wysłanego wyniku spotkania ligowego mecz nie 
zostanie wpisany do tabel. 

14. Uczestnicy ligi są proszeni o bieżące monitorowanie zapisów wyników swoich spotkań 
ligowych na stronie internetowej : www.godlewski-szkolatenisa.pl i w razie potrzeby 
zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do Recepcji klubu. 

15. Do 15 października następnego roku zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia udziału 
w rozgrywkach kolejnego sezonu. 

16. W sprawach nieujętych regulaminem decyduje koordynator Kacper Kudelski tel. 
600 230 236. 



 


