I EDYCJA CZŁUCHOWSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO
SEZON 2013
1.Organizator:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
- Miejskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
2. Celem rozgrywek jest:
- aktywne spędzenie czasu oraz rywalizacja między amatorami grającymi w tenisa ziemnego z
Człuchowa i okolic
3. Warunki Uczestnictwa
Udział w lidze mogą wziąć wszyscy chętni bez względu na wiek i płeć.
4. Rozgrywki odbywać się na kortach ziemnych w Człuchowie, Jaromierzu i okolicach.
Nawierzchnią wiodącą jest ceglana, dopuszcza się też nawierzchnie sztuczne jeżeli dwóch
rozgrywających mecz zawodników na to przystanie. Jeżeli choć jeden zażyczy sobie
nawierzchnię ceglaną, mecz powinien być rozegrany na cegle.
5. Korty ceglane na obiekcie OSIR w ramach ligi nieodpłatne. Inne korty wg cennika
właściciela.
6. Terminarz spotkań został podany na stronie internetowej, a kolejka ligowa powinna zostać
rozegrana w ciągu 14 dni.
7. Organizator ustala, że w każdym meczu jeden z zawodników ( pierwszy wpisany w
terminarzu) uważany jest za GOSPODARZA meczu . Obowiązkiem gospodarza będzie:
- na kilka dni przed meczem skontaktować się telefonicznie z przeciwnikiem i uzgodnić
termin meczu
- po zakończeniu meczu powiadomić SMS lub telefonicznie organizatora o wyniku meczu
gospodarz również powinien dostarczyć piłeczki na mecz którymi będą grali.
8. Rozgrywki ligowe składają się z części zasadniczej, rozgrywanej w systemie każdy z każdym
oraz części play-off (czterech najwyżej sklasyfikowanych po części zasadniczej). Po
zakończeniu wszystkich rozpisanych meczy fazy zasadniczej, czterech najlepszych
zawodników rozgrywa ze sobą mecze

półfinałowe na zasadzie (pierwszy z czwartym i drugi z trzecim). Następnie zwycięzcy tych
meczy grają finał o Mistrzostwo w Lidze w przegrani półfinałów zagrają o trzecie miejsce.
9. W okresie trwania ligi uczestnicy rozgrywają swoje mecze wg wcześniej ustalonego przez
organizatora 14-dniowego terminarza . W przypadku kontuzji, innych przyczyn losowych lub
jeśli dany termin nie będzie odpowiadał któremuś z graczy, to jego obowiązkiem jest
uzgodnienie nowego terminu z przeciwnikiem a mecz należy rozegrać nie później niż w
następnym tygodniu po terminie wynikającym z harmonogramu . Po tym terminie zawodnik
który nie przystąpi do spotkania zostanie ukarany walkowerem . W przypadku nie rozegrania
spotkania w regulaminowym terminie i nie zgłoszenia przesłanek do walkoweru mecz uważa
się za nierozegrany (0 pkt., 0/0 setów dla obu zawodników).
10. Walkower - zawodnik unika gry ,nie przybył na umówiony termin, nie zgłosił swojej
absencji, nie zmienił terminu meczu.
11. O kolejności w klasyfikacji Ligi decyduje:
-ilość punktów
-wynik meczu bezpośredniego
-różnica między setami wygranymi a przegranymi
-liczba setów wygranych
- liczba setów przegranych
- w przypadku trzech graczy i więcej z taką samą liczbą punktów tkz. mała tabela (o
kolejności w małej tabeli decyduje taka sama zasada jak w „dużej” tabeli)
12. Mecze odbywają się zgodnie z zasadami gry w tenisa ziemnego . Gra toczy się do 2
wygranych setów .
13. Za każdy mecz przyznawane będą punkty :
- za zwycięstwo - 3 pkt. przegrany 1 pkt.
- za zwycięstwo walkowerem - 3 pkt. przegrany 0 pkt.
14. Na początku rozgrywek każdy gracz będzie proszony o wpłacenie wpisowego w
wysokości 50 zł – wszystkie pieniądze z wpisowego przeznaczone będą na puchary, dyplomy
i inne pamiątki na zakończenie rozgrywek.
15.. W razie jakichkolwiek problemów czy nieścisłości, sporów decydujący głos ma
ORGANIZATOR !
16. Obowiązkowo należy zapoznać się z regulaminem i przestrzegać powyższych ustaleń.
Każdy z zawodników przystępując do rozgrywek aprobuje podane zasady oraz zarazem

oświadcza, że jest zdrów i w razie jakiegokolwiek zdarzenia czy nieszczęśliwego wypadku nie
będzie rościł od organizatorów żalu czy pretensji.
17. Zapisy i wpisowe 50 zł do końca maja u Organizatora nr. tel. 889 536 986. Start ligi:
początek czerwca.
OFICJALNA STRONA LIGI ZNAJDUJE SIĘ http://www.osir.czluchow.pl/

