
AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO w STRAWCZYNIE  

CSR OLIMPIC 2021 

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego jest Samorządowe Centrum  

Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn  

2. Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku  ul. Turystyczna 6, 26-067 

Strawczyn. 

3. Celem ligi jest propagowanie tenisa ziemnego w Gminie Strawczyn oraz wyłonienie mistrza 

Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego OLIMPIC 2021. 

4. Koordynatorem Ligi Tenisowej z ramienia Organizatora jest Arkadiusz Brudziński. 

 

II. MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK 

1. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywają się na kortach tenisowych Centrum Sportowo-

Rekreacyjnym OLIMPIC w Strawczynku oraz w Promniku. Do dyspozycji uczestników ligi 

udostępnione są korty z nawierzchnią tartanową.  

2. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywać się będą w terminach ustalonych w porozumieniu z 

uczestnikami w godzinach funkcjonowania obiektów sportowych. 

 

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 15 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę 

rodziców na udział w rozgrywkach Ligi Tenisa Ziemnego. Rodzice ponoszą wtedy pełną 

odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika. 

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

jest ubezpieczenie na własny koszt od nieszczęśliwych wypadków.  

3. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego                                 

z uprawianiem sportu.  

4. Udział w Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego mogą wziąć osoby bez przeciwskazań 

zdrowotnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku 

gry ,jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

5. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi. 

 

IV. CZAS ROZGRYWEK, ZASADY PUNKTACJI ORAZ SYSTEM ROZGRYWEK LIGII 

1. Rozgrywki trwają od 12 kwietnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku i wyłonią mistrza  

Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego OLIMPIC 2021 (termin może ulec zmianie ze względu na 

obostrzenia o których będziemy informować na bieżąco)  

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

3. Liga tenisa odbywa się systemem „każdy z każdym”. 

4. W przypadku, gdy jeden z uczestników  nie zareaguje na proponowany przez przeciwnika 

termin, nie proponując alternatywnych terminów rozegrania meczu, termin spotkania umawia 

Koordynator Ligi Tenisa.  

5. W przypadku, gdy dwóch uczestników umówi się na rozegranie meczu, a jeden z nich się nie 

pojawi, mecz uznaje się jako walkower. 



6. Jeżeli zawodnik 3-krotnie otrzyma walkower zostaje automatycznie wykluczony z Ligi. 

7. System punktacji jest następujący: 

 

 Wygrana w stosunku 2:0 - 4 pkt 

 Wygrana w stosunku 2:1 – 3 pkt 

 Przegrana w stosunku 1:2 – 2 pkt 

 Przegrana w stosunku 0:2 – 1 pkt 

 

8. W przypadku równej ilości punktów w tabeli w pierwszej kolejności decydują: 

 

 Bezpośredni pojedynek 

 wyższa różnica setów(wygrane/przegrane) 

 wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane) 

 dodatkowy mecz 

 

9. Wyniki poszczególnych meczów będą publikowane na stronie www.olimpicstrawczyn.pl 

10. Dodatkowo po zakończeniu Amatorskiej Ligi Tenisa OLIMPIC 2021 odbędą się odrębne 

rozgrywki play-off MASTERS. Weźmie w nich udział ośmiu najlepszych zawodników z ligi, 

którzy zostaną podzieleni na dwie grupy A i B. Uczestnicy grają systemem „każdy z każdym”. 

Awansują po dwie najlepsze osoby z każdej grupy, które następnie zagrają półfinały oraz finał i 

mecz o 3 miejsce. Termin MASTERS-a poda Koordynator po zakończeniu Amatorskiej Ligi 

Tenisa Ziemnego OLIMPIC 2021. 

11. Wszelkie spory rozstrzyga koordynator – decyzje koordynatora są nieodwołalne.  

V. ROZGRYWANIE MECZÓW 

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), 

opracowanymi na podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową 

(ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść 

w/w przepisów. 

2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze 

rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych 

uczestników rozgrywających mecz.  

3. W przypadku, gdy stan meczu w setach wynosi 1:1, uczestnicy ustalają czy o rozstrzygnięciu 

meczu zadecyduje trzeci set, czy też tie-break (do 10 punktów, z wymaganą dwupunktową 

przewagą). 

4. 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. 

5. Podając bieżący stan punktowy gemów, setów czy meczu, zawsze jako pierwszy powinien być 

podany stan punktowy podającego. Na przykład, ogłaszając rezultat 30:15, 30 to liczba punktów 

podającego, 15 to liczba punktów odbierającego podanie.  

6. Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie 

uczestnicy we własnym zakresie. Przyjmuje się, że kwestię piłek do rozegrania meczu powinien 

poruszyć uczestnik, który nawiązał kontakt w celu umówienia meczu z drugim uczestnikiem. 

7. 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 lub jeżeli 

zaproponowane piłki przeznaczone są do stosowania na innej nawierzchni. W takiej sytuacji, 

uczestnik, który odmówił rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego 

uczestnika, jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich piłek. 

 

 



 

VI. OPŁATY 

1. Jednorazowa opłata z tytułu uczestnictwa w lidze wynosi 30 złotych, płatna na konto 

Pływalni  OLIMPIC 80 8499 0008 0301 1201 2000 0001 BS o/Łopuszno  tytułem : 

„Amatorska Liga Tenisa Ziemnego” 

2. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisa 

nie powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek. 

 

VII. AKCEPTACJA ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ OLIMPIC 2021 

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

2. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach ligi automatycznie potwierdzają akceptację 

regulaminu rozgrywek. 

3. Regulamin zostanie opublikowany na stronie: www.olimpicstrawczyn.pl  

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi oraz rozstrzyga 

kwestie sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek. 

http://www.olimpicstrawczyn.pl/

