
REGULAMIN

1. Mecze rozgrywane są na dowolnych kortach obiektu Royal Tennis Club. 
2. Każdy z uczestników otrzymuje 100 punktów na start.
3. Możliwość  dołączenia  do  ligi  w  każdym  momencie  –  im  później,  tym  mniej  punktów

startowych otrzymuje gracz (20 pkt mniej za każdy miesiąc opóźnienia w dołączeniu do ligi)
4. Rywalizacja  polega  na  rzucaniu  wyzwań  innym  graczom  –  wygrany  zabiera  15%  pkt

przegranego.
5. Każdy może wyzwać dowolnego gracza,  lecz wyzwany ma prawo odmówić pojedynku.

W  zależności  od  ilości  graczy,  każdy  posiada  pulę  rezygnacji  z  wyzwania  bez
konsekwencji. Po wyczerpaniu tej puli, każda odmowa skutkuje stratą 5% punktów.

6. Rzucający  wyzwanie  wybiera  kort,  na  którym  ma  odbyć  się  pojedynek  i  przesyła  do
wyzwanego  kilka  propozycji  terminów  (lub  telefonicznie  gracze  ustalają  pasujący  im
termin). 

7. Jeden gracz może wyzwać innego max 2 razy. Oznacza to, że para tych samych graczy
może zagrać max 4 razy w trakcie trwania ligi.

8. Gracz może być wyzwany w danym momencie tylko przez jednego gracza, natomiast może
sam rzucać dowolną ilość wyzwań.

9. Możliwość  aktywowania  urlopu,  co  skutkuje  tymczasowym  „wyłączeniem”  gracza
z pojedynków • Rzucający wyzwanie wyznacza kort na rozegranie pojedynku. Wyzwany ma
2 dni na akceptację – po tym okresie wyzwanie jest odrzucone automatycznie.

10. Po akceptacji wyzwania mecz musi się odbyć w ciągu 7 dni – w przeciwnym razie walkower
dla wyzywającego. Przegrany poprzez walkower traci 15% punktów, natomiast wygrany nie
otrzymuje punktów przegranego.

11. Każde zajęte  miejsce  w lidze odpowiada określonej  randze A,  B  lub  C.  Na podstawie
zajętych miejsc w każdej randze, przyznawane są awanse do turnieju finałowego. 

12. Mecze  odbywają  się  do  dwóch  wygranych  pełnych  setów.  Trzeci  set  rozgrywany  jest
w formie super tie-break’a do 10 pkt, chyba że gracze uzgodnią między sobą rozegranie
3 pełnego seta. 

13. W  lidze  nie  mogą  uczestniczyć  byli  zawodnicy,  instruktorzy,  trenerzy.  Uczestnictwo
w rozgrywkach jest dobrowolne, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
urazy i kontuzje.

14. Do uczestnictwa w tenis4U PZT LEAGUE mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie oraz które
ukończyły 16 rok życia i mają zgodę rodzica /opiekuna.

15. Biorący udział  w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i  gry  fair  play.  Uczestnicy  biorą  udział  w  rozgrywkach  na  własną  odpowiedzialność.
Uczestnicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  związanych
z zagrożeniem COVID-19. 

16. Minimalna ilość graczy to 15 zawodników. Przy mniejszej liczbie uczestników rozgrywki nie
dochodzą do skutku i zostaje automatycznie wykonany zwrot wpisowego. 

17. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania zasad rządzących rozgrywkami SiA
PZT, Kodeksu Postępowania Zawodnika oraz Regulaminu Obiektu.

18. Opłaty  za  wynajem kortu  pokrywają  po połowie  zawodnicy  zgodnie  z  cennikiem Royal
Tennis Club.



Przystępując  do  ligi  uczestnik  akceptuje  powyższe  zasady  oraz  wyraża  zgodę  na:  
- założenie licencji Tenis Open Polska w Polskim Związku Tenisowym oraz udostępnienie
Polskiemu Związkowi Tenisowemu (PZT) z siedzibą przy ul. Konduktorskiej 4 lok. 10, 00-
775  Warszawa  danych  osobowych  zapisanych  w  profilu  w  celu  aktywowania  konta
w systemie  TPO,  a  tym samym założenia  licencji  Tenis  Open Polska.  -  udostępnienie
Strefie  Tenisa  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  przy  al.  Bohaterów  Września  12,  02-389
Warszawa  danych  osobowych  zapisanych  w  profilu  w  celu  realizacji  zamówienia
w przypadku zakupu oficjalnych ligowych piłek tenisowych.

Postanowienia dodatkowe:

Każdy uczestnik ligi oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu i udziału
w turniejach tenisowych.  Zawodnicy zobowiązani  są do ubezpieczenia się od NNW we
własnym  zakresie.  Zawodnik  zobowiązany  jest  do  zapoznania  się  i  przestrzegania
regulaminu imprezy, przepisów PZT oraz regulaminu obiektu. Brak zapoznania się z wyżej
wymienionymi  dokumentami  nie  zwalnia  z  odpowiedzialności  w  przypadku  ich
nieprzestrzegania. 

Wszelkie  pytania  dotyczące  rozgrywek  proszę  kierować  na  adres  mailowy:
kontakt@tenis4u.pl 


