REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ
Sezon 2020/2021
Kontakt:
Wojtek Urban – koordynator ligi „fairPlayce”
tel. 509 561 487 | email: w.urban@fairplayce.pl
tabela/wyniki/informacje – www.fairplayce.pl

W Amatorskiej Lidze Tenisowej „fairPlayce” brać udział mogą wszyscy amatorzy, zgodnie z regulaminem PZT dla
amatorów oraz byli zawodnicy (minimum 15 lat karencji), którzy nigdy nie uczestniczyli w rozgrywkach na
poziomie seniora.
TERMIN ROZGRYWEK LIGI
1. 01.10. 2020. do 31 maja 2021 r.
2. W ramach całego sezonu ligi rozegranych zostanie 8 cykli miesięcznych.
CYKLE

OD

DO

Cykl I

01.10.2020

31.10.2020

Cykl II

01.11.2020

30.11.2020

Cykl III

01.12.2020

31.12.2020

Cykl IV

01.01.2021

31.01.2021

Cykl V

01.02.2021

29.02.2021

Cykl VI

01.03.2021

31.03.2021

Cykl VII

01.04.2021

30.04.2021

Cykl VIII

01.05.2021

31.05.2021

ZAPISY I PODZIAŁ NA GRUPY
1. Zgłoszenia do ligi przyjmowane są do godz. 23:59, w dniu 29.09.2020 r.
2. Podział grup zostanie ogłoszony w godzinach późnowieczornych w dniu 30.09.2020 r.
3. Zasadniczy podział na grupy zostanie dokonany na podstawie wyników z sezonu poprzedniego (przede
wszystkim ostateczna klasyfikacja po sezonie)
4. Organizator ligi zastrzega sobie możliwość dopisania do każdej z grup zawodników, którzy do tej pory nie
startowali w lidze fairPlayce i nie posiadają aktualnego rankingu. Wybór grupy będzie zależał od poziomu
gry dopisywanego zawodnika.
5. Poziom gracza będą oceniali trenerzy: Sylwia Mikołajczuk, Jakub Rękoś, Robert Gładyszak i Wojtek Urban
(koordynator ligi). Ostateczną decyzję będzie podejmował koordynator ligi.
6. W trakcie trwania rozgrywek ligowych, będzie możliwość dołączenia do ligi, ale przydział do grup będzie
odbywał się według zasad, które po bieżącej analizie zaproponuje koordynator ligi.
7. Może to być 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. w przypadku kontuzji,
rezygnacji itp. (warunek – podobny poziom gry),
d) inne rozwiązanie, ale zaakceptowane przez wszystkich zainteresowanych uczestników.

GŁÓWNE ZASADY RYWALIZACJI W LIDZE
1. Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do dnia 29.09.2020r. zostaną podzieleni generalnie na grupy 5-cio osobowe.
2. Zawodnicy, którzy po rozegraniu jednego cyklu zajmą odpowiednio 1-wsze lub 2-gie miejsce awansują do
grupy wyższej (zasada ta nie dotyczy zawodników ekstraklasy).
3. Zawodnicy, którzy po rozegraniu jednego cyklu zajmą miejsca 4-te lub 5-te spadają do grupy niższej
(zasada ta nie dotyczy graczy z grupy najniższej).
4. Gracz zajmujący 3-cie miejsce pozostaje w tej samej grupie.
5. W grupach gramy systemem każdy z każdym, czyli każdy z zawodników ma do rozegrania w ciągu jednego
cyklu trwania ligi 4 spotkania ligowe.
6. O kolejności miejsc w grupie decyduje w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów.
7. W przypadku takiej samej ilości punktów dwóch zawodników o miejscu będzie decydował wynik ich
bezpośredniego pojedynku (w kolejności: zwycięstwo, wygrane sety, przegrane sety, losowanie),
8. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów, przez więcej niż dwóch zawodników o miejscu w grupie
decyduje według kolejności:
a) większa ilość zwycięstw,
b) większa ilość wygranych setów,
c) mniejsza ilość setów przegranych,
d) bezpośredni pojedynek,
e) losowanie.
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. Trzeciego decydującego seta rozgrywamy jako super tie-break do 10 punktów (z przewagą 2 punktów).
3. Organizator zgadza się, aby obaj zawodnicy mogli zagrać „normalnego trzeciego seta”, ale żeby było to
możliwe, potrzebna jest wola obu graczy.
4. Regulaminowy czas meczu to minimum 1 godzina.
5. W przypadku nieukończenia meczu, Gospodarz jest zobligowany do wpisania aktualnego wyniku w
protokole meczowym.
6. Zawodnicy mogą dokończyć spotkanie w innym terminie, ale w ramach tego samego cyklu miesięcznego.
7. Punkty w meczu zdobywamy za:
a) uczestnictwo w meczu – 1 pkt.
b) każdego wygranego seta – po 1 pkt. (super tie break do 10-ciu - też jest setem),
c) za zwycięstwo – 1 pkt.
8. Punkty w meczu niedokończonym zdobywamy za udział w meczu oraz za każdego wygranego seta.
9. Przy dokończeniu meczu dopisujemy punkty za kolejne wygrane sety oraz za zwycięstwo. Nie ma już
punktów za udział w dokończeniu.
Uwaga!!!
Przy wyniku 2:0 można rozegrać dodatkowo seta trzeciego (normalnego lub super tiebreak) i za zwycięstwo
w tym secie też jest przyznawany 1 pkt. Na rozegranie tego trzeciego dodatkowego seta muszą się zgodzić
obaj gracze.
ZASADY SPOTKAŃ (Gospodarz / Gość)
1. Koordynator ligi z góry wyznacza Gospodarza i Gościa meczu.
2. Gospodarz meczu jest zawsze na pierwszym miejscu w rozpisce ligi na dany cykl.
3. Do obowiązków Gospodarza należy:
a) wywołanie meczu poprzez kontakt z Gościem i zaproponowanie terminu spotkania, które to zostanie
wspólnie zaakceptowane,
b) zarezerwowanie kortu i potwierdzenie dnia i godziny rezerwacji Gościowi,

4.

c) powiadomienie koordynatora ligi (poprzez sms lub e-mail) o terminie i godzinie spotkania,
d) pobranie protokołu meczowego z recepcji,
e) po meczu wypełnienie protokołu i oddanie go do recepcji,
f) zapewnienie do gry minimum 3-ch nowych piłek
g) w protokole Gospodarz meczu powinien być wpisany na pierwszym miejscu,
Wywoływanie meczów.
a) Gospodarz powinien najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca doprowadzić do ustalenia terminu
spotkania z Gościem,
b) w przypadku trudności z wywołaniem meczu Gospodarz powinien niezwłocznie o tym fakcie
powiadomić koordynatora ligi i wtedy on spróbuje nawiązać kontakt z danym zawodnikiem i
doprowadzić do ustalenia terminu spotkania,
c) jeżeli do 15 dnia danego miesiąca Gospodarz nie nawiązał kontaktu z Gościem to inicjatywę na
umówienie meczu może przejąć Gość. Również w tym przypadku można skorzystać z pomocy
koordynatora ligi.
d) jeżeli pomimo tego nie dojdzie do spotkania, to osoba, która podejmowała próby inicjacji meczu
powinna o takiej sytuacji poinformować koordynatora ligi i udokumentować swoje działania a ten
zadecyduje czy przyzna punkty za nierozegrany mecz.

AKTUALIZACJA WYNIKÓW
1. Wyniki meczów będą aktualizowane możliwie na bieżąco.
2. Wyniki oraz aktualna tabela, będzie zamieszczona na stronie www. fairplayce.pl/tenis/liga fairplayce/
3. Podsumowanie wyników każdego z cyklów, będzie następowało w dniu następnym po zakończeniu danego
cyklu.
OPŁATY
1. Opłata wpisowa za udział lidze na cały sezon 2020/21 wynosi 80 zł od osoby (opłatę należy uiścić przed
rozegraniem pierwszego meczu ligowego).
2. Opłaty za wynajem kortu na mecz ligowy w Parku Rekreacyjno Sportowym fairPlayce dla osób
rozgrywających swój mecz to:
poniedziałek – piątek
00:00 – 16:00 - 65 zł / 1 godz. | 97,5 zł/ 1,5 godz.
16:00 – 24:00 - 100 zł / 1 godz. | 150 zł/ 1,5 godz.
weekendy (sobota-niedziela)
00:00 – 24:00 - 65 zł/ 1 godz.

| 97,5 zł/ 1,5 godz.

RANKING GENERALNY
W celu wyłonienia najlepszych graczy całego sezonu ligowego 2019-2020 został stworzony tzw.
ranking/klasyfikacja generalna. Klasyfikacja generalna będzie na bieżąco uzupełniana po zakończeniu każdego
cyklu miesięcznego. Zasady punktacji do rankingu poniżej:
1.
2.

Punkty liczymy za każdy cykl (miesiąc).
Zawodnicy zdobywają punkty do rankingu generalnego za:
a) przynależność w danym cyklu do danej grupy,
- ekstraklasa - 650 pkt.
- grupa 1
- 600 pkt.
- grupa 2
- 550 pkt.
- grupa 3
- 500 pkt.
- grupa 4
- 450 pkt.
- grupa 5
- 400 pkt.
- grupa 6
- 350 pkt.
- grupa 7
- 300 pkt.
- grupa 8
- 250 pkt.
- grupa 9
- 200 pkt.

3.
4.

- grupa 10 - 150 pkt.
- grupa 11A - 100 pkt.
- grupa 11B - 100 pkt.
b) za zdobyte miejsce w grupie,
- 1 miejsce – 50 pkt.
- 2 miejsce – 40 pkt.
- 3 miejsce – 30 pkt.
- 4 miejsce – 20 pkt.
- 5 miejsce – 10 pkt.
c) za punkty wynikające z rozgrywek,
- uczestnictwo – 1 pkt.
- wygranie seta – 1 pkt.
- za zwycięstwo – 1 pkt.
Te trzy elementy z pkt. 2 (a,b,c,) składają się na sumę punktów zdobytych podczas danego cyklu (miesiąca).
- przykład nr 1 (1-wsze miejsce w ekstraklasie) - 650 pkt. + 50 pkt. + np. 14 pkt. = 714 pkt.
- przykład nr 2 (3-cie miejsce w grupie 3) – 500 pkt. + 30 pkt. + np. 9 pkt. = 539 pkt.
Po każdym cyklu następuje dodanie punktów i suma wszystkich cykli tworzy aktualny ranking generalny.

OGÓLNE
1. Każdy z uczestników ligi startuje w niej na własną odpowiedzialność.
2. Każdy z uczestników ligi zobowiązany jest do wypełnia kwestionariusza odnośnie RODO, przed pierwszym
meczem i jego podpisanie.
3. Każdy z uczestników ligi powinien na własny koszt skonsultować się ze swoim lekarzem, czy stan jego
zdrowia i ogólna kondycja fizyczna pozwala mu brać udział w takich rozgrywkach. Każdorazowe
przystąpienie do meczu ligowego, oznacza dla organizatora posiadanie takiej zdolności przez danego
uczestnika spotkania.
4. Organizator ligi nie ubezpiecza jej uczestników.
5. Organizator ligi nie zapewnia na mecz obsługi sędziego. W przypadku takiej konieczności, zawodnicy
organizują sobie sędziego we własnym zakresie.
6. Uczestnicy ligi zobowiązują się do przestrzegania zasad regulaminu Parku Rekreacyjno Sportowego
„fairPlayce” (regulamin znajduje w formie pisemnej przy recepcji oraz jest dostępny na stronie
www.fairPlayce.pl).
PIŁKI
1.
2.
3.
4.

Mecze rozgrywamy nowymi piłkami w ilości min. 3 szt.
Nowe piłki na mecz zapewnia Gospodarz spotkania.
TRETORN CONTROL - rekomendowana piłka ligi fairPlayce w sezonie 2020/2021 (rekomendacja PZT)
30,0 zł - specjalna cena tych piłek na mecz ligowy.

Wszelkie pytania i ewentualnie pojawiające się wątpliwości prosimy kierować do koordynatora ligi Wojtka
Urbana.
- e-mail: w.urban@fairplayce.pl
- tel. 509 561 487

Organizator Ligi:
Park Rakreacyjno -Sportowy „fairPlayce”
RJBM – sp. z o.o. Poznań, ul. Bożydara 10

