
REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ Royal Tennis Club.

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisowej jest Royal Tennis Club w Kozach przy ulicy Podgórskiej.

2. Koordynatorem Ligi Tenisowej z ramienia Royal Tennis Club jest Michał Górny (manager@royaltennisclub.pl).

II. MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. Mecze rozgrywane w ramach ligi  odbywają  się  na  obiekcie  Royal   Tennis  Club  przy ulicy Podgórskiej  7  
w Kozach. Do dyspozycji uczestników ligi udostępnione są korty z nawierzchnią dywanową/wewnętrzne/ oraz
w okresie letnim z nawierzchnią ceglaną /zewnętrzne/.

2. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywać się będą w terminach ustalonych w porozumieniu z Uczestnikami
w godzinach funkcjonowania obiektu tenisowego.

3. W  przypadku  zakończenia  meczu  przed  upływem  pełnych  godzin,  pozostały  czas  można  wykorzystać
w dowolny sposób ustalony wspólnie przez uczestników. Osobą odpowiedzialną za rezerwację jest Uczestnik
 z niższej pozycji w rankingu.

III. UCZESTNICY

1. W  rozgrywkach ligi może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak, że ze względu
na bezpieczeństwo podczas gry, a także komfort i  satysfakcję jaką powinni czerpać uczestnicy z udziału w
rozgrywkach ligi, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa w rozgrywkach ligi to 16 lat. Uczestnicy
poniżej  18  roku  życia  muszą  posiadać  pisemną zgodę  rodziców na  udział  w  rozgrywkach  Ligi  Tenisowej.
Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem sportu.
Udział w Amatorskiej  Lidze  Tenisowej   mogą  wziąć  osoby  bez  przeciwwskazań  zdrowotnych.  Klub   nie
ponosi odpowiedzialności  za kontuzje i  urazy powstałe w wyniku gry,  jak również nie przestrzegania zasad
bezpieczeństwa.

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.

5. W  przypadku  gdy  dany  uczestnik  w  trakcie  trwania  edycji  zaprzestanie  dalszego udziału w rozgrywkach
oraz  nie  zgłosi,   ani   nie   wyjaśni   przyczyn   swojej   decyzji   Organizatorowi,   zostanie  automatycznie
wykreślony  z  grona uczestników ligi tenisowej.

IV. CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ

1. Rozgrywki Amatorskiej Ligi Tenisowej trwają od 1 lipca do końca października 2020 roku.

2. Organizator ligi tenisowej ustali harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. Termin  rozegrania meczu powinien być ustalony na co najmniej trzy dni wcześniej i z założenia nie podlega on
zmianom. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają rozegranie meczów w umówionym
terminie, może on być zmieniony za zgodą obojga Uczestników.

V. SYSTEM ROZGRYWEK LIGI

1. Liga tenisowa odbywa się systemem „każdy z każdym”. Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizator poda do
wiadomości wszystkich Uczestników proponowane terminy poszczególnych rund. Liga będzie podzielona na
grupy czteroosobowe. Okres w jakim należy rozegrać 3 mecze to 6 tygodni. Po rozegraniu 3 meczy, osoby
z miejsc 1 i 2 uzyskają awans, a osoby z miejsc 3 i 4 spadną z grupy. Odpowiednio o jedną, bądź dwie grupy.

2. Zwycięzca meczu z wynikiem 2:0 otrzymuje do tabeli 3 pkt, a przegrany nie otrzymuje żadnego. Z kolei przy
zwycięstwie 2:1 zwycięzca otrzymuje 2 pkt, a przegrany 1 pkt.

3. Organizator będzie udostępniał  aktualną tabelę po każdej  rundzie poprzez stronę  www.royaltennisclub.pl.   
W przypadku równej ilości punktów w tabeli w pierwszej kolejności decydują:
- bezpośredni pojedynek
- wyższa różnica setów (wygrane/przegrane)
- wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane).

4. Istnieje możliwość dołączenia do ligi w trakcie jej trwania, jeśli będzie możliwe utworzenie nowej grupy.

http://www.royaltennisclub.pl/


VI. ROZGRYWANIE MECZÓW

1. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez
udziału sędziego głównego, a na zasadzie sędziowania przez samych uczestników rozgrywających mecz.

2. W  przypadku, gdy  stan  meczu  w  setach wynosi 1:1, o rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set czyli
tzw. tie-break (do 10 punktów, z wymaganą dwupunktową przewagą).

3. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie podającego,  który po każdej  zakończonej  piłce
powinien w sposób słyszalny i zrozumiały dla drugiego uczestnika podać bieżący stan punktów w gemie, a po
jego zakończeniu, również bieżący stan gemów w secie.

4. Podczas  rozgrywania  tie-break’a, przy zmianie podania, podający powinien podać bieżący stan punktowy
patrząc od jego strony.

5. Organizator  nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów.  Piłki  organizują sobie uczestnicy we
własnym zakresie.

6. Jeżeli oboje uczestnicy zgłaszają własne propozycje odnośnie piłek, wówczas powinno się wybrać piłki nowe
lub te, które są w lepszym stanie. Uczestnik ma prawo odmówić rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi
przez drugiego uczestnika,  jeżeli  te  według  jego  oceny  są  już  w  takim  stanie,  że  nie  nadają  się  do
użytku  zgodnego  z  ich przeznaczeniem. W takiej sytuacji, uczestnik który odmówił rozegrania meczu piłkami
zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich piłek.

7. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem  dla  tej  dyscypliny
oraz zgodny z Regulaminem kortów Royal Tennis Club.

VII. OPŁATY

1. Opłata za wynajem kortów tenisowych dla uczestników ligi to 40 zł oraz 45 zł za godzinę.

2. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej nie powoduje
zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa.

3. Wpisowe do ligi wynosi 20 zł.

VIII. REGULAMIN ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ Royal Tennis Club:

1. Regulamin rozgrywek ligi jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.

2. Obowiązuje również Regulamin rezerwacji kortów tenisowych oraz Regulamin ogólny kortów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu i mogą się one odbywać w trakcie trwania
edycji, z zachowaniem równości dla wszystkich uczestników.

4. Uczestnicy  zgłaszając  swój  udział  w  rozgrywkach  ligi  automatycznie  potwierdzają  akceptację  regulaminu
rozgrywek.

IX. Dane osobowe 

1. Administratorem danych pozyskiwanych w ramach Amatorskiej Ligi Rozgrywek  jest JaRo-Pol, ul. Przemysłowa
48/1, 43-340 Kozy. 

2. Dane  osobowe  pozyskiwane  są  w  zakresie  niezbędnym  do  uczestnictwa  w  lidze  zgodnie  z  podpisaną
deklaracją  uczestnictwa  oraz  ROZPORZĄDZENIEM  PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b   

3. Uczestnicy  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  klauzulą  informacyjną  w  zakresie  przetwarzania  danych
osobowych  stanowiącą załącznik do deklaracji uczestnictwa.    

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator  sprawuje  nadzór  nad  prawidłowym  przebiegiem  rozgrywek  ligi  oraz  rozstrzyga  kwestie
sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek.


