POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wpisowe w wysokości 60 zł należy dokonać w recepcji przed rozegraniem
pierwszego meczu lub na konto Klubu.
2. Termin zgłoszeń do 16.09.2021. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu
zgłoszeniowym.
3. Start rozgrywek 18.09.2021. Po zatwierdzeniu listy startowej, zawodnik otrzyma
rozpiskę grupy do której zostanie zakwalifikowany (Przewidywana liczba meczów w
sezonie regularnym ok. 10) oraz numery kontaktowe do pozostałych uczestników
oraz terminarz rozgrywek.
4. Rozgrywki tenisowe będą odbywać się na kortach tenisowych K.S. Strefy Sportu.
5. Wszystkich uczestników Ligi Tenisowej na mecze ligowe obowiązują stawki w/g
cenników Strefa Sportu.
6. Dokładny cennik znajduje się na stronie internetowej: www.strefasportu.biz
Rezerwacja kortu na mecz ligowy równoznaczna jest z uregulowaniem z góry
płatności za cały zarezerwowany termin (wynajęcie kortu) bez względu na długość
trwania meczu.

ROZGRYWANIE MECZÓW ORAZ TERMINARZ
1. Mecze odbywać się będą w soboty i niedziele oraz w wolne terminy w tygodniu.
Mecze poszczególnych kolejek muszą być rozegrane zgodnie z ustalonym
terminarzem. O wolnych terminach gracze zostaną powiadomieni przez
organizatorów mailowo lub telefonicznie. W ramach rozgrywek ligowych należy
rozegrać mecze rundy zasadniczej z każdym zawodnikiem ze swojej grupy.
2. Rezerwacji kortu na mecz ligowy dokonujemy bezpośrednio w recepcji klubu,
mailowo lub telefonicznie
K.S. Strefa Sportu: strefasporturzeszow@gmail.com
tel 533 304 300
3. Zawodnicy wymienieni jako pierwsi w terminarzu są gospodarzami meczu.
Gospodarz meczu jest również odpowiedzialny za kontakt z koordynatorem
rozgrywek, zorganizowanie terminu meczu oraz udostępnienie piłek.
Zwycięzca spotkania zobowiązany jest do podania wyniku bezpośrednio po
zakończeniu meczu w recepcji klubu K. S Strefa Sportu lub sms pod nr telefonu 533
304 300, e-mail: strefasporturzeszow@gmail.com według wzoru ( B. Kowalski vs T.
Nowak 6:4, 6:3 .
4. Po zakończeniu rundy zasadniczej 30.12.2021 rozpoczyna się runda play off.
Terminy do których należy rozegrać mecze poszczególnych rund play off wyglądają
następująco:

Runda I - do 09.01.2022
Runda II - do 16.01.2022
Runda III - do 23.01.2022
Runda IV - do 30.01.2022
Finały mecze o 1 i 3 m-c 7.02.2022
NIEROZEGRANIE MECZU
1. W przypadku przyczyn niezależnych (pogoda, kontuzja) mecz może być rozegrany
do 6 dni później.
2. W sytuacji nierozegrania meczu w wyznaczonym terminie:
■

jeżeli wina jest po stronie obu zawodników - żaden nie otrzymuje punktów
(obustronny v.o.),

■

jeżeli winny jest jeden zawodnik np. niestawienie się - otrzymuje on 0
punktów, a mecz liczony jest jak jego porażka (0-6, 0-6).

3. W przypadku kreczu zawodnika podczas gry (kontuzja, inne) przeciwnik otrzymuje
zwycięstwo - wpisywany jest wynik taki jaki powstałby, gdyby przeciwnik wygrywał
wszystkie piłki do końca.
4. W przypadku nie stawienia się zawodnika przeciwnik otrzymuje zwycięstwo wpisywany jest wynik 6:0,6:0
5. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje Klub Strefa Sportu.
PUNKTACJA
1. Mecze toczą się do 2 wygranych setów (2-0).
2. Gdy po 2 setach jest remis (1-1), grany jest super tie-break (do 10 punktów).
3. Za zwycięstwo 2:0 zawodnik otrzymuje 4 pkt, za porażkę 1 pkt.
4. Za zwycięstwo 2:1 zawodnik otrzymuje 3 pkt, za porażkę 2 pkt
5. Klasyfikowani są tylko zawodnicy którzy rozegrali minimum 70 % meczy
KOLEJNOŚĆ TABELI
O kolejności w grupach decyduje ilość zdobytych punktów. Gdy ilość punktów jest taka
sama, w dalszej kolejności liczą się:
1. Wynik bezpośredniego meczu
2. Stosunek wygranych do przegranych setów
3. Stosunek wygranych do przegranych gemów.
NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe.
Za zajęcie czołowych miejsc upominki tenisowe.
Życzymy miłych wrażeń tenisowych na naszym obiekcie.

