REGULAMIN TOWARZYSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO – 2021
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Rozgrywki odbywają się na kortach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach, ul. Tenisowa 1.
Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach oraz Gmina Radwanice.
Termin rozgrywek: 01.07- 15.08.2021 r.
Rada Ligi w składzie: Bartosz Hejmej, Grzegorz Kukła rozstrzyga sprawy sporne.
Organizator nie odpowiada za urazy i wypadki, które mają miejsce podczas rozgrywania meczów ligowych.
W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie tenisiści amatorzy, którzy nie posiadają licencji P.Z.T.
System rozgrywek:
mecze odbywają się w jednej kategorii „Open”,
system rozgrywania meczy w grupach „każdy z każdym”,
4 najlepszych zawodników tworzą grupę Finałową.
Zawodnicy rozgrywają mecze „każdy z każdym” wg rozpisanego terminarza.
Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w każdym secie obowiązuje tie-break.
Zawodnik wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu jest gospodarzem pojedynku. Jego obowiązkiem
jest ustalenie terminu rozegrania spotkania ze swoim przeciwnikiem, rezerwacja kortu, zapewnienie właściwych
piłek (nowych bądź zaakceptowanych przez obu graczy).
Gospodarz (czyli zawodnik wymieniony w terminarzu na pierwszym miejscu) ma obowiązek skontaktować się
ze swoim przeciwnikiem w pierwszych 5 dniach wyznaczonych zgodnie z rozpiską i ustalić termin rozegrania
meczu. Jeśli nie skontaktuje się z przeciwnikiem i nie umówi się na mecz, to odpowiedzialność za rozegranie
pojedynku spoczywa na drugim zawodniku. W przypadku nierozegrania meczu z powodu braku obustronnego
kontaktu zawodnicy otrzymują walkower. Jeśli jeden z zawodników uchyla się od rozegrania meczu o przyznaniu
punktów za ten pojedynek decyduje Rada Ligi.
Zwycięzca pojedynku zobowiązany jest do podania wyniku meczu Grzegorzowi Kukle w terminie 48 godzin od
zakończenia spotkania.
Niestawienie się zawodnika na korcie w umówionym terminie (dopuszczalne spóźnienie 15 min) oznacza
walkower.
Nierozegranie meczu w wyznaczonym terminie lub niepowiadomienie o wyniku meczu (dwa dni od rozegrania
meczu) przez zwycięzcę pojedynku spowoduje obustronny walkower.
Punktacja:
za mecz wygrany (także walkower) - 3 pkt.
za mecz przegrany - 1 pkt.
za mecz przegrany walkowerem - 0 pkt.
O zajętym miejscu, w pierwszej kolejności, decyduje ilość zdobytych punktów, a następnie bilans setów. Przy
jednakowym bilansie setów o wyższym miejscu decyduje bilans gemów. Ostatecznie wynik bezpośredniego
pojedynku (lub pojedynków).
Punkty zdobyte w meczach z zawodnikiem, który wycofał się z rozgrywek są anulowane. Za wycofującego się
uważa się zawodnika, który zgłosił rezygnację z uczestnictwa w rozrywkach.
W przypadku przerwania meczu z powodu kontuzji mecz wygrywa przeciwnik.
Sprawy sporne nieobjęte niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez organizatora.
Wyniki oraz informacje bieżące będą umieszczane na stronie www.gok.radwanice.pl i na tablicach ORLIKA.
Zakończenie LIGI odbędzie się 15.08.2021 roku Turniejem Tenisa Ziemnego dla osób z miejsc 1-4.
Uczestnicy LIGI wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych (takich jak: programy,
foldery, plakaty, wydawnictwa, publikacje w internecie), zgodę na publikowanie imienia i nazwiska przy
informacjach o wynikach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji
celów statutowych GOK w Radwanicach zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.).
Zapisanie się do LIGI jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.

