
REGULAMIN 

Liga Tenisowa fairPlayce – Kobiety  Edycja Zima 2016/17 

W lidze zimowej fairPlayce występuje 1 grupa, do której zapisało się 11 kobiet. Każda następna 

osoba, która się dopisze w trakcie rozgrywania ligi, zostanie do niej dopuszczona. Rozgrywki 

ligowe będą trwały do 23 kwietnia 2017 r. W tym czasie należy rozegrać wszystkie mecze w 

grupie. 

Ligę zimową zakończymy wspólnym obiadem oraz wręczeniem nagród. Szczegóły dokładnego 

zakończenia będą podane wkrótce.  

W lidze tenisowej fairPlayce zima 2016/17 : 

 • Każda z zawodniczek ligi startuje w niej na własną odpowiedzialność 

 • Organizator nie ubezpiecza uczestniczek 

• Organizator nie zapewnia obsługi sędziego, w przypadku takiej konieczności zawodniczki 

organizują sędziego we własnym zakresie  

 

SYSTEM ROZGRYWEK 

Zawodniczki rozgrywają spotkania, systemem każdy z każdym w grupie do dwóch wygranych 

setów od stanu 2:2 (przy stanie 6:6 - grany jest tie-break do 7 punktów). Zamiast trzeciego seta 

grany jest super tie-break do 10 punktów.  

Aby rozegrać mecz ligowy należy: 

1. Zadzwonić na recepcje w celu rezerwacji kortu. 

2. Powiadomić smsowo bądź mailowo opiekuna ligi o terminie rozgrywanego meczu. 

3. Pobrać protokół meczowy z recepcji przed rozegraniem meczu. 

4. Wypełnić protokół meczowy i zostawić go w recepcji klubu. 

 

PUNKTACJA 

Każda zawodniczka za wygranie meczu otrzymuje – 15 pkt. 

Każda zawodniczka za przegranie meczu otrzymuje – 1 pkt. 

Dodatkowo każda zawodniczka dostaje za każdego wygranego gema – 1 pkt., (np. wynik 6-1 6-3, 

zawodniczka, która wygrała pojedynek dostaje 15 pkt. za wygraną + 12 pkt. za gemy, 

zawodniczka, która przegrała otrzymuje 1 pkt. + 4 pkt. za gemy). Za wygranie tie-breaka 

dostajemy 1 pkt. 

 

 



AKTUALIZACJA WYNIKÓW W TABELI 

Wyniki z rozegranych meczów będą aktualizowane i udostępniane na naszej stronie 

www.fairplayce.pl w zakładce ligi w każdą niedzielę około godziny 22:00.  

OPŁATY 

Opłata za udział w Lidze Tenisa fairPlayce zima 2016/17 to jednorazowe wpisowe w wysokości 

50 zł od osoby na początku sezonu.  

Opłaty za wynajem kortu w Parku Rekreacyjno Sportowym fairPlayce dla osób zapisanych do 

Ligi obowiązują zgodnie z poniższym cennikiem:  

 

1 h gry: 

godzina: poniedziałek-piątek sobota niedziela 
7.00-11.00 75 zł 100 zł 50 zł 

11.00-16.00 50 zł 50 zł 50 zł 
16.00-23.00 100 zł 50 zł 50 zł 

 

1.5 h gry: 

godzina poniedziałek-piątek sobota niedziela 
7.00-11.00 110 zł 150 zł 70 zł 

11.00-16.00 70 zł 70 zł 70 zł 
16.00-23.00 150 zł 70 zł 70 zł 

 

 

W trakcie trwania rozgrywek zawodniczki na bieżąco będą informowane przez organizatora ligi 

o dodatkowych promocjach cenowych na wynajem kortów dla  rozgrywających mecze ligowe!!! 

 Wpisowe należy uregulować najpóźniej przed rozegraniem pierwszego meczu ligowego.  

 

 

Wszelkie pytania i pojawiające się nieścisłości prosimy kierować do organizatora ligi: 

Sylwia Mikołajczuk, nr tel: 692-837-455, Anna Rękoś, nr tel. 502-657-893   


