
Poznań,	30.09.2017.	
	

REGULAMIN	
Amatorskiej	Ligi	Tenisowej	fairPlayce	

sezon	2017/18	
	

	
W	Amatorskiej	Lidze	Tenisowej	„fairPlayce”	brać	udział	mogą	wszyscy	amatorzy	lub	byli	zawodnicy	
(minimum	15	 lat	 karencji,	 zgodnie	 z	 regulaminem	PZT	 dla	 amatorów	 oraz	warunek	 dodatkowy:	
nigdy	nie	uczestniczyli	w	rozgrywkach	na	poziomie	seniora).	
	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Wojtek	Urban	-	koordynator	Ligi	i	Państwa	opiekun		

- tel.	509	561	487,	
- e-mail:	w.urban@fairplayce.pl		

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
TERMINY		
	

1. Rozgrywki	ligowe	startują	we	wtorek	03	października	2017	i	trwają	do	30	kwietnia	2018	
roku.	W	ramach	całego	sezonu	ligi	rozegranych	zostanie	7	cykli	miesięcznych.	

	
Cykl	I								od	03.10.2017.	do	31.10.2107.	
Cykl	II						od	01.11.2017.	do	30.11.2017.	
Cykl	III					od	01.12.2017.	do	31.12.2017.	
Cykl	IV					od	01.01.2018.	do	31.01.2018.	
Cykl	V							od	01.02.2018.	do	28.02.2018.	
Cykl	VI					od	01.03.2018.	do	31.03.2018.	
Cykl	VII				od	01.04.2018.	do	30.04.2018.	

	
2. Główne	zgłoszenia	do	ligi	przyjmowane	są	do	dnia	02	października	2017	roku	godz.	10:00.	

	
3. Podział	 grup	 	 zostanie	 	 ogłoszony	 w	 godzinach	 późno	 wieczornych	 tego	 samego	 dnia	 tj.	

02.10.2017	r.	
	

4. W	 trakcie	 trwania	 ligi	 będzie	 można	 też	 się	 dopisywać	 ale	 przydział	 do	 grup	 będzie	
odbywał	się	według	zasad,	które	po	bieżącej	analizie	zaproponuje	koordynator	 ligi.	Będzie	
to	jedna	z	następujących	opcji:	

a. dopisanie	(jednej	osoby)	do	ligi	najniższej,	
b. utworzenie	nowej	grupy	min.	4-5		zawodników,	
c. dopisanie	 nowego	 gracza	w	miejsce	 zwolnione	 po	 innym	 zawodniku	 (np.	 kontuzja,	

rezygnacja	itp.)	
d. ewentualnie	 jeszcze	 jakieś	 inne	 rozwiązanie	 ale	 zaakceptowane	 przez	 wszystkich	

uczestników.	
	
GŁÓWNE	ZASADY	RYWALIZACJI	W	LIDZE	

	
1. Wszyscy	zawodnicy	zgłoszeni	do	02.10.2017	r.	zostaną	podzieleni	na	grupy	5-osobowe.	



2. Przydział	 do	 grup	 zostanie	 dokonany	 na	 podstawie	 wyników	 z	 sezonu	 poprzedniego	 z	
uwzględnieniem	poziomu	gracza.	(poziom	gracza	będą	oceniali	trenerzy:	Robert	Gładyszak,	
Jasiu	Marcinkowski	i	Wojtek	Urban)	

3. Zawodnicy,	 którzy	 po	 rozegraniu	 jednego	 cyklu	 zajmą	 odpowiednio	 1	 lub	 2	 miejsce	
awansują	do	grupy	wyższej	(zasada	ta	nie	dotyczy	zawodników	grupy	1).	

4. Zawodnicy,	 którzy	 po	 rozegraniu	 jednego	 cyklu	 zajmą	 miejsca	 4	 lub	 5	 spadają	 do	 grupy	
niższej	(zasada	ta	nie	dotyczy	graczy	z	grupy	najniższej).	

5. Gracz	zajmujący	miejsce	3-cie	pozostaje	w	tej	samej	grupie.	
6. W	grupach	gramy	systemem	każdy	z	każdym,	czyli	każdy	z	zawodników	ma	do	rozegrania	w	

ciągu		1	cyklu	trwania	ligi	4-ry	spotkania	ligowe.	
7. O	kolejności	miejsc	w	grupie	decydują	w	pierwszej	kolejności:	

- ilość	zwycięstw,	
- w	przypadku	dwóch	zawodników	posiadających	taką	samą	ilość	zwycięstw,	decyduje	

między	nimi	bezpośredni	wynik,	
- jeśli	 dwóch	 zawodników	ma	 taką	 samą	 ilość	 pkt.	 a	 nie	 rozegrali	 ze	 sobą	meczu	 to	

wtedy	liczymy	ilość	wygranych	setów,	a	dalej	ilość	wygranych	gemów.	
- jeśli	trzech	lub	więcej	zawodników	ma	taką	samą	ilość	pkt.	to	o	kolejności	decyduje:	

większa	 ilość	wygranych	setów	a	następnie	większa	 ilość	wygranych	gemów	(sety	 i	
gemy	liczone	są	tylko	pomiędzy	zainteresowanymi	zawodnikami)	

	
SYSTEM	ROZGRYWANIA	MECZÓW	
	

1. Mecze	są	rozgrywane	do	dwóch	wygranych	setów	(w	pierwszych	dwóch	setach	przy	stanie	
6:6	–	grany	jest	tie-break	do	7	punktów)	

2. 	Trzeci	set	rozgrywamy	jako	super	tie-break	do	10	punktów	(	z	przewagą	2	punktów).	
3. Jeśli	 oboje	 zawodnicy	 zadecydują,	 że	 chcą	 grać	 „normalnego	 trzeciego	 seta”	 to	 w	 takim	

przypadku	organizator	nie	ma	nic	przeciwko	temu	(potrzebna	jest	wola	obu	graczy).	
4. Wszystkie	mecze	są	rozgrywane	zgodnie	z	przepisami	PZT.	

	
	
	
ZASADY	SPOTKAŃ	(„Gospodarz”	/	„Gość”)	
	

1. Po	 stronie	 organizatora	 leży	 wyznaczenie	 osoby	 wywołującej	 do	 gry	 (tzw.	 "Gospodarza	
spotkania”).	

2. W	gestii	 "Gospodarza"	 jest	ustalenie	 terminu	spotkania	z	osobą	wywołaną	 ("Gościem").	W	
momencie,	gdy	osobie	wywołanej	przez	"Gospodarza"	nie	odpowiada	wyznaczony	termin,	to	
"Gospodarz"	 ma	 za	 zadanie	 wyznaczenia	 kolejnego	 terminu	 w	 uzgodnieniu	 ze	 swoim	
przeciwnikiem.	

3. W	przypadku,	 gdy	 trzykrotnie	 z	winy	 "Gościa"	 nie	 dojdzie	 do	 rozegrania	 spotkania	mimo	
wcześniejszego	wyznaczenia	terminów	to	obowiązek	umówienia	się	na	mecz	przechodzi	na	
„Gościa”.	

4. Jeżeli	 pomimo	 tego	 nie	 dojdzie	 do	 konfrontacji,	 to	 „Gospodarz”	 powinien	 o	 takiej	 sytuacji	
poinformować	koordynatora	ligi	a	ten	zadecyduje	czy	przyzna	punkty	za	nierozegrany	mecz	
„Gospodarzowi”	

5. Jeżeli	ze	strony	„Gospodarza”	nie	ma	inicjatywy	wywołania	meczu	to	taką	inicjatywę	może	
podjąć	 również	 „Gość”.	 W	 uzasadnionych	 przypadkach	 punkty	 za	 nieodbyty	 mecz	 może	
również	otrzymać	„Gość”.	

6. "Gospodarz"	oznaczony	będzie	kolorem	czerwonym	w	rozpiskach	meczów.	
7. Do	obowiązków	„Gospodarza”	należy:	



a) ustalenie	 terminu	 spotkania	 poprzez	 umówienie	 się	 na	 konkretny	 dzień	 i	
godzinę,	

b) zarezerwowanie	kortu,		
c) potwierdzenie	dnia	i	godziny	rezerwacji	kortu	swojemu	„Gościowi”,	
d) powiadomienie	 koordynatora	 ligi	 o	 terminie	 i	 godzinie	 rozegrania	 meczu	

(poprzez	sms	lub	mail),	
e) pobranie	protokołu	meczowego	z	recepcji	przed	rozegraniem	meczu,	
f) wypełnienie	 protokołu	meczowego	 i	 oddanie	 go	 w	 recepcji	 klubu	 (proszę	

pamiętać	o	godzinie	zakończeniu	meczu),	
g) zapewnienie	do	gry	min.	3-ch	nowych	piłek.	

	
AKTUALIZACJA	WYNIKÓW	
	

1. Wyniki	meczów	będą	aktualizowane	możliwie	na	bieżąco.	Będą	wpisywane	w	tabele	wiszące	
na	ściance	tenisowej	oraz	na	stronie	www.	fairplayce.pl/tenis/liga/.	

2. Podsumowanie	 wyników	 każdego	 z	 cyklów	 będzie	 następowało	 w	 dniu	 następnym	 po	
zakończeniu	danego	cyklu.	

	
	
OPŁATY	
	

1. Opłata	wpisowa	za	udział	lidze	na	cały	sezon	2017/18	wynosi	70	zł	od	osoby.	(opłatę	należy	
uiścić	przed	rozegraniem	pierwszego	meczu	ligowego)	

2. Opłaty	za	wynajem	kortu	w	Parku	Rekreacyjno	Sportowym	fairPlayce	dla	osób	zapisanych	
do	Ligi	to:	

	
poniedziałek	–	piątek	
07:00	–	11:00																									70	zł/1	godz.	(105	zł/1,5	godz.)	
11:00	–	16:00																									50	zł/1	godz.	(75	zł/1,5	godz.)	
16:00	–	23:00																									95	zł/1	godz.	(142,50	zł/1,5	godz.)	
23:00	–	7:00																											70	zł	pierwsza	godz.	a	druga	gratis	
	
weekendy	(sobota-niedziela)		
07:00	–	13:00																								70	zł/1	godz.	(105	zł/1,5	godz.)	
13:00	–	23:00																								50	zł/1	godz.	(75	zł/1,5	godz.)		
23:00	–	07:00																								70	zł	pierwsza	godz.	a	druga	gratis	
	
	
OGÓLNE	
	

1. Każdy	z	uczestników	ligi	startuje	w	niej	na	własną	odpowiedzialność.	
2. Organizator	ligi	nie	ubezpiecza	jej	uczestników.	
3. Organizator	 nie	 zapewnia	 do	meczów	 obsługi	 sędziego.	W	 przypadku	 takiej	 konieczności	

zawodnicy	organizują	sobie	sędziego	we	własnym	zakresie.	
4. Wszelkie	 pytania	 i	 ewentualnie	 pojawiąjące	 się	 wątpliwości	 prosimy	 kierować	 do	

koordynatora	ligi	-	Wojtka	Urbana	tel.	509	561	487,	e-mail:	w.urban@fairplayce.pl	
	
	
	


