regulamin liga amatorska 7 edycja lato 2021 ! zapisy do 10 maja !!!
1. OGÓLNE ZASADY
- Liga rozpoczyna się z dniem 11.05.2020 i kończy 10.09.2020. Rozgrywamy 4 rundy +
turniej "Masters”
- Przed rozpoczęciem każdej rundy Organizator poda do wiadomości tabele
poszczególnych lig.
- Mecze rozgrywane są wyłącznie w Gorzowie Wlkp. na kortach przy ul. Baczewskiego 16.
- Organizator/Koordynator ligi Robert Godlewski : tel. 791 840 302
Wpisowe za udział 200 zł.
- Koszt wynajmu kortu pokrywają gracze w stosunku 50/50. Cena kortu to 40 zł/h, w hali
50 zł/h.
- Jeżeli ktoś nie uiści wpisowego nie zostanie dopuszczony do gry i zostanie usunięty z
tabeli rozgrywek.
- Mecze rozgrywane są nowymi piłkami (zawodnicy przynoszą na mecz nowe piłki) chyba,
że obie wyrażą zgodę na grę piłkami używanymi. Gramy zawsze minimum trzema piłkami.
Losujemy, czyimi piłkami rozegrany będzie mecz.
- Na rozegranie każdego meczu jest przeznaczona rezerwacja kortu minimum 2h lub
dłuższa w zależności od preferencji obu zawodników. Jeśli mecz będzie trwał dłużej
zawodnicy zobowiązani są do pokrycia dodatkowych kosztów kortu według cennika
- Wszystkie mecze rozgrywane są piłkami HEAD PRO
- Obowiązkowe buty na korty ziemne tzw. „z jodełką”. Brak odpowiednich butów może
skutkować nie dopuszczeniem do gry
2. SYSTEM ROZGRYWEK
- Liga podzielona jest na ekstra ligę A,B,C , I ligę A,B,C , II ligę A,B,C , III liga A,B,C
- W każdej lidze jest 4-6 zawodników (docelowo 5) i gra każdy z każdym.
- Rozgrywamy 4 rundy.
- Każda runda rozgrywana jest przez max miesiąc , czyli 1 mecz w tygodniu.
- Z danej ligi wychodzi 2 pierwszych zawodników z tabeli (czyli 1 i 2), 3 zawodnik w tabeli
pozostaje w lidze, natomiast 4 i 5 spada do ligi niżej.
- Po każdej rundzie zliczamy punkty i wpisujemy je do głównego rankingu rozgrywek
mnożąc przez współczynnik (szczegóły w punkcie 3).
- 16 najlepszych graczy z rankingu bierze udział 12.09 w darmowym Turnieju „Masters”
rozgrywanym systemem pucharowym. Po turnieju jest oficjalne zakończenie ligi oraz
wręczenie nagród oraz pucharów.
- Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie

rozgrywany jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej
decyduje trzecia partia, rozgrywana jako super tie-break do 10 wygranych punktów.
- Osoba, która nie rozegra co najmniej dwóch meczów w trakcie trwania rundy (dwa
walkowery) nie zostanie dopuszczona do kolejnej rundy rozgrywek.
- Po zakończeniu meczu ligowego obowiązkiem zwycięzcy jest wysłanie wyniku SMS’em
do Organizatora. tel 791840302
- O kolejności miejsc w lidze decyduje:
liczba zdobytych punktów
bilans setów
bilans gemów
wynik bezpośredniego spotkania
- Każdy z uczestników ma prawo rezygnacji z udziału w rozgrywkach ligi w dowolnym
momencie, a jego mecze z jego udziałem rozstrzygane są walkowerem 0:2 (0/6 0/6) na
korzyść przeciwnika łącznie z już rozegranymi meczami.
- Zawodnicy sami sędziują mecze, mają również prawo do wyznaczenia za obopólną
zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych.
- W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fairplay (gdy zawodnicy nie są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się
powtórzenie punktu).
3. PUNKTACJA
Punktacja pojedynczych meczów :
- zwycięstwo 2:0 - 4 pkt,
- zwycięstwo 2:1 - 3 pkt,
- przegrana 1:2 - 2 pkt,
- przegrana 0:2 -1 pkt,
- nierozegrany mecz z różnych przyczyn po 0 pkt dla każdego,
- za oddanego walkowera 0 pkt,
- gracz, który dostał walkowera 4 pkt.
Punkty do rankingu mnożymy według współczynnika :
- ekstra liga A x 1,

- ekstra liga B x 0,95,
- ekstra liga C x 0,9,
- I liga A x 0,85,
- I liga B x 0,8,
- I liga C x 0,75,
- II liga A x 0,7,
- II liga B x 0,65,
- II liga C x 0,6,
- III liga A x 0,55,
- III liga B x 0,5,
- III liga C x 0,45.
4. TERMINY ROZGRYWEK
runda I (11.05 – 10.06)
runda II (11.06 – 10.07)
runda III (11.07 – 10.09)
runda IV(11.08 – 10.09)
Turniej Masters 12.09

5. HORMONOGRAM ROZGRYWEK
Terminy zagrania /umówienia się na mecz każdej rundy ekstra ligi, I ligi, II ligi, III ligi

10-16 dzień miesiąca 2-5 5-3
17-22 dzień miesiąca 3-1 1-4
23-28 dzień miesiąca 4-2 3-4
29-04 dzień miesiąca 1-2 4-5
05-10 dzień miesiąca 2-3 5-1

a) Zawodnicy mają obowiązek rozgrywania meczów ligowych zgodnie z harmonogramem
podanym przez Organizatora na początku każdej rundy. Terminy rozegrania meczów
podanych w harmonogramie nie mogą zostać przekroczone.
b) Uczestnicy ustalają między sobą dogodny termin i godzinę rozegrania spotkania, a
następnie rezerwują kort telefonicznie u koordynatora lub
online https://korty.org/szkola-tenisa-godlewski/grafik. Możliwość dokonywania
rezerwacji tylko po zalogowaniu się na stronie. Aby przełożyć spotkanie konieczne jest
poinformowanie swojego przeciwnika najpóźniej 24 h przed ustalonym meczem.
c) jeżeli nie dojdzie do spotkania koordynator może wyjątkowo ustalić dodatkowy
ostateczny termin rozegrania meczu. Jeżeli ten mecz również nie dojdzie do skutku wtedy
koordynator ligi przyznaje każdemu zawodnikowi po 0 pkt do tabeli.
6. KOŃCOWE POSTANOWIENIA
- Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie
rościć żadnych pretensji do Organizatora
- Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
- Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w tym numeru
telefonu kontaktowego ma potrzeby organizacji rozgrywek ligowych.
- Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego
regulaminu.
- Tabele wyników można śledzić na https://korty.org/liga/st-godlewski lub na
stronie www.godlewski-szkolatenisa.pl
- Kontakt z uczestnikami ligowymi na aplikacji whatsapp grupa :
7 edycja liga amatorska. Wyślemy również numery telefonów do poszczególnych osób w
lidze.

