
 

REGULAMIN: 

1. W rozgrywkach LIGI udział mogą brać jedynie amatorzy: 

2. Liga młodzieżowa  podzielona jest na cztery kategorie: 

- kategoria do lat 13 (rocznik 2004 i młodsi) - Chłopcy 

- kategoria do lat 13 (rocznik 2004 i młodsi) - Dziewczęta 

- kategoria do lat 16 (rocznik 2001 i młodsi) - Chłopcy 

- kategoria do lat 16 (rocznik 2001 i młodsi) - Dziewczęta 

3. Miejscem rozgrywania wszystkich spotkań w ramach LIGI są obiekty Szkoły Tenisa Tie Break przy ul.               

Koncertowej 8A oraz ul. Rosoła 19 

4. Terminem do rozegrania wszystkich gier jest 30 kwietnia 2017r. 

5. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest wpisanie na listę do 25.10.2016r. 

- uczestnictwo w lidze młodzieżowej jest bezpłatne 

6. Gramy systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (przy 1:1 w setach, supertiebreak do 

10pkt). 

7. Stawką zimową za wynajem kortu na potrzeby LIGI będzie 60zł/godz. 

Konieczna jest rezerwacja kortu na 1,5godz - tj. 45zł/os. 

(Wynajem kortów wyłącznie na potrzeby rozgrywania meczów ligowych, nie sparingów). 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do rozgrywania minimum 3 meczów/2m-ce. Osoby, które nie 

rozegrają żadnego meczu przez dwa miesiące z rzędu, będą usuwane z rozgrywek. 

9. LIGA rozgrywana będzie w 2 etapach: 

Etap I (październik-styczeń) - gramy wspólnie 

Etap II (luty-maj) - podział na dwie Ligi, zgodnie z osiągniętymi wynikami 

10. Każdy będzie dysponował listą mailową do wszystkich uczestników i tą drogą należy umawiać 

spotkania między zawodnikami. 

11. Wynik meczu należy przesłać mailowo, maksimum 2 dni po terminie jego rozegrania. 

12. Do rozegrania meczu należy posiadać minimum dwie nowe piłki. Rozegranie meczu piłkami 

używanymi jest możliwe po obustronnej akceptacji.(Istnieje możliwość zakupu piłek w sklepie na obiekcie przy 

Koncertowej, z 15% rabatem dla Ligowców). 

13. Punkty za rozegrane mecze naliczane są zgodnie z punktacją: 

Wynik 2:0 – 4pkt, 

Wynik 2:1 – 3pkt, 

Wynik 1:2 – 2pkt. 

Wynik 0:2 – 1pkt. 

14. Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach LIGI, zobowiązani są do przestrzegania zasady Fair Play i 

uczestniczą na własną odpowiedzialność. 

15. Uczestnicy wyrażają zgodę na ew. publikację informacji dot. rozgrywek takich jak wyniki, zdjęcia itp. 

na klubowej stronie internetowej lub profilu fb 

16. W sprawach, o których nie mówi Regulamin, decyzję podejmuję Organizator rozgrywek (Karolina 

Rejniak– kabaty@tiebreak.pl  lub 535 977 850) 


