REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ
KT ARKA GDYNIA-GRA POJEDYNCZA
1. Postanowienia ogólne
1.1. Amatorska Liga Tenisowa ARKA jest systemem rozgrywek dla kobiet i mężczyzn amatorsko
uprawiających tenis oraz dla trenerów i byłych zawodników.
1.2. Mecze w ramach ALT ARKA rozgrywane są tylko na obiekcie KT ARKA Gdynia.
1.3. Udział w ALT ARKA mogą brać osoby nie tylko będące członkami KT ARKA Gdynia.
1.4. Wyniki są jawne i podawane do publicznej wiadomości.
1.5. Organizator nie odpowiada za stan zdrowia uczestników.
1.6. Koordynacją rozgrywek zajmuje się osoba reprezentująca KT ARKA Gdynia.

2. Terminy rozgrywek
2.1. Czas trwania całej edycji letniej to okres od 22.05.2017 do 29.09.2017.
2.2. Cały okres trwania ligi podzielony jest na rundy.
Runda I – 22.05-4.06
Runda II – 5-18.06
Runda III – 19.06-9.07
Runda IV – 10-23.07
Runda V – 24.07-6.08
Runda VI – 7-20.08
Runda VII – 21.08-3.09
Runda VIII – 4-17.09
Runda IX – 18-29.09

3. Opłaty
Każdy uczestnik przed rozpoczęciem rozgrywek wnosi jednorazową opłatę organizacyjną w wysokości 100
zł (konto klubu).

4. Rozgrywki

4.1. Mecze rozgrywane są grupie 10-cio osobowej, systemem „każdy z każdym”.
4.2. Kalendarz rozgrywek podzielony jest na poszczególne rundy.
4.3. W czasie trwania rundy każdy rozgrywa jeden mecz (kolejność meczy ustala organizator ligi).
4.4. Termin rozegrania meczu w ramach rundy to 14 dni .
4.5. Termin rozegrania poszczególnych rund jest ściśle określony i nie powinien być przekroczony.
4.6. Na końcu każdej rundy dokonywane jest podsumowanie punktacji która tworzy klasyfikację generalną.
4.7. Na końcu całej edycji następuje podsumowanie oraz wręczenie pucharów najlepszym zawodnikom
ligi.

5. Punktacja
5.1. Mecz wygrany - 3 pkt
Mecz przegrany - 0 pkt

6. Przepisy, sędziowanie
6.1. Podczas rozgrywania meczy obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisowego.
6.2. Wszystkie mecze w ramach ligi rozgrywane są do dwóch wygranych setów, trzeci set to super tiebreak
do 10 pkt.

7. Postanowienia porządkowe
7.1. Kolejność rozgrywania meczy ustala organizator ligi.
72. Wszystkie mecze muszą być rozegrane w terminie ustalonym przez organizatora.
7.3. Termin rozegrania każdego meczu musi być podany przynajmniej dzień przed meczem i zgłoszony
osobie koordynującej rozgrywki.
7.4. Wygrany meczu zobowiązany jest do podania wyniku po rozegranym meczu w biurze klubu.
7.5. Piłki na mecz zapewniają gracze we własnym zakresie (muszą być nowe).
7.6. Każda para dokonuje wynajmu i opłacenia kortu we własnym zakresie (według cennika i regulaminu KT
Arka).
7.7. W przypadku nie możliwości rozegrania meczu, w terminie ustalonym przez organizatora, gracze
muszą powiadomić o tym koordynatora Ligii, który może ustalić nowy termin.
7.8. Dozwolone jest granie meczy awansem(tylko jeden mecz w przód)Należy o tym poinformować
wcześniej przeciwnika i koordynatora ligi.
7.9. Uchylanie się od rozegrania meczu, będzie traktowane jako walkower.
7.10. Wszystkie wyniki umieszczane będą na bieżąco na stronie www.ktarka.pl.
7.11. Wszystkie sprawy związane z rozgrywkami proszę kierować do koordynatora ligi - K.KACPRZYK
501 261 242

POWODZENIA!!!

