REGULAMIN ROZGRYWEK
I. INFORMACJE TECHNICZNE

a. Rozgrywki odbywają się na 10 kortach ziemnych Klubu Tenisowego Legia Warszawa. Zespoły
zgłaszane są do rozgrywek w minimum 3 osobowych składach. Gra może być rozpoczęta w
sytuacji, gdy drużyna liczy 2 zawodników. Godzina w terminarzu jest godziną rozpoczęcia
meczu.
b. Terminarz całych rozgrywek będzie ustalony i podany przed ich rozpoczęciem.
c. Zawodnicy muszą występować w obuwiu tenisowym przeznaczonym do gry na kortach
ziemnych.
d. Przekładanie meczów – każda drużyna ma możliwość przełożenia jednego meczu w rundzie.

Nie ma możliwości przełożenia spotkania w dniu meczu. Na przełożenie meczu musi zgodzić
się drużyna przeciwna. W przypadku braku zgody mecz odbywa się zgodnie z terminarzem.

II. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

a. System rozgrywek uzależniony jest od ilości drużyn przystępujących do danej edycji i będzie
podany przed pierwszą kolejką.
b. Faza Eliminacyjna – mecze odbywają się systemem każdy z każdym.
• za zwycięstwo 3:0 drużyna otrzymuje 3 pkt.,
• za zwycięstwo 2:1 drużyna otrzymuje 2 pkt.,
• za porażkę 1:2 drużyna otrzymuje 1pkt.,
• za porażkę 0:3 drużyna otrzymuje 0 pkt.,
• drużyna, która wygra walkowerem otrzymuje 3 pkt. i 3:0 jako wynik meczu.
c. O kolejności w tabeli decyduje:
• po pierwsze ‐ większa ilość zdobytych punktów
• po drugie ‐ wynik bezpośredniego spotkania między zainteresowanymi drużynami – w
przypadku 3 lub więcej takich drużyn tworzymy małą tabelkę
• po trzecie ‐ lepsza różnica setów
d. Faza Finałowa – wszystkie drużyny będą grały o miejsca, system gier uzależniony jest od ilości
zgłoszonych drużyn.

III. PRZEPISY GRY

a. W czasie turnieju obowiązują przepisy PZT.
b. Nad poprawnym przebiegiem wszystkich meczów w zaplanowanych terminach czuwać będą
sędziowie, którzy będą rozstrzygać sporne kwestie i wyjaśniać zasady gry.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Organizator ligi zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w trakcie meczów.
b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w turnieju osób chorych i wynikających z
tego wypadków i urazów. Zaleca się aby zawodnicy biorący udział przeszli badania lekarskie.
c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni
d. Wszyscy zawodnicy są objęci ubezpieczeniem od NNW.
e. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przestrzeganiem regulaminu i przepisów gry. W
przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizator może nałożyć na drużynę lub zawodnika
karę:
• walkower dla drużyny przeciwnej
• usunięcie zawodnika lub drużyny z turnieju bez możliwości wycofania wpisowego.
f. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

