REGULAMIN LIGI FAMILY GARDEN
I.

Rozpoczęcie sezonu ligowego: 04 maja 2020 r.

II.

Uczestnicy:
Każdy kto ukończył 15 lat i nie posiada licencji zawodniczej PZT.

III.

System rozgrywania meczów:
I Runda:
– W tej rundzie i w tym roku łączymy 2 ligi, które zostaną podzielone
drogą losową na 2 grupy A i B.
- Po rozegraniu w dwóch grupach spotkań każdy z każdym nastąpi
kolejny podział graczy.
- Gramy do 2 wygranych setów, pełen mecz, w przypadku wyniku 1:1 w
setach, gramy całego 3 seta-proszę zapamiętać
- Rozgrywanie ligowych spotkań powinno odbywać się minimum raz w
tygodniu.
- Termin zakończenia I rundy przewidziany jest na 12 lipca 2020 r.
II Runda – rozpoczęcie 13 lipca 2020
- Pierwsza połowa zawodników z najlepszym bilansem punktów z grupy
A, połączy się z połową najlepszych zawodników z bilansem grupy B w
danej lidze. I Ci gracze zagrają znowu każdy z każdym o miano Mistrza.
- W tej rundzie lepsze połowy grup otrzymają dodatkowo 4 pkt ekstra do
tabeli generalnej, żeby uwidocznić bardziej różnicę między lepszą i trochę
słabszą połową graczy.
- Druga połowa zawodników z grupy A i B zagra ze sobą każdy z każdym
o miano małego mistrza. Czyli w każdej rundzie jest coś do ugrania.
- przechodząc do drugiej rundy w nowych grupach punktacja się zeruje,
ale w tabeli generalnej zawodnicy zachowują swój dorobek punktowy.
- przede wszystkim przy weryfikacji końcowej będą brane pod uwagę
punkty zdobyte w grupach. Tabela generalne będzie służyła poglądowo,
ile ktoś przegrał lub wygrał spotkań łącznie w całym sezonie.
Druga runda zakończy się wraz z zakończeniem sezonu letniego.

III.

Nagrody:

- wpisowe do ligi wynosi 50 zł i będzie wykorzystane na nagrody i
puchary dla najlepszych
- za każdy wygrany mecz w grupie przewidziane są drobne nagrody
tenisowe, napoje lub pyszne lody
- zawodnicy którzy zajmą 1 i 2 miejsce w grupie w jednej i drugiej rundzie
zostaną nagrodzeni pucharami.
IV. Punktacja:
• Zwycięstwo 2:0 – 4 punkty
• Zwycięstwo 2:1 – 3 punkty
• Przegrana 1:2 – 2 punkty
• Rozegranie meczu – 1 punkt
O kolejności w lidze decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku
zdobycia takiej samej ilości punktów decyduje:
• Wynik bezpośredniego spotkania
• Ilość zdobytych setów
• Ilość zdobytych gemów.
V. Organizacja meczów ligowych:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT.
Mecze rozgrywane są tylko na kortach Family Garden
Spotkania rozgrywane są do dwóch wygranych setów
Mecze umawiane będą przez organizatora w dogodnym dla
zawodników terminie.
Każdy z graczy otrzyma również numery telefonów i adresy meilowe
do osób z którymi gra w grupie. Ułatwi to wyzywanie się na pojedynki
ligowe i umawianie się na konkretny termin.
WAŻNE!!! Zawodnicy mogę umawiać się i wyzywać na pojedynki
sami. Dzięki systemowi ON-LINE na naszej stronie w łatwy sposób
możecie zarezerwować kort i mieć wgląd w jakich godzinach i kiedy
jest wolne miejsce.
Umawiający powiadamia o terminie gry smsem lub meilowo
organizatora w celu wpisania go do terminarza rozgrywek. (ważne)
Zawodnicy sami zabezpieczają sobie piłki tenisowe przeznaczone do
gry. Prośba o nie rozgrywanie meczy piłkami mocno zużytymi.
Wszystkie mecze rozgrywamy piłkami Tretorn Serie Control, Babolat
Gold lub Babolat Roland Garros.

▪ Jeżeli z przyczyn bliżej nie określonych zawodnik nie będzie mógł
rozegrać spotkania w wyznaczonym terminie, ma obowiązek
powiadomić organizatora telefonicznie lub e-mail 1 dzień przez
wyznaczoną rezerwacją. Za odwołanie spotkania w dniu jego
rozegrania odpowiedzialność finansową ponosi odwołujący.
▪ Każdy z zawodników powinien rozegrać minimum 1 mecz w tygodniu
▪ Wynik pojedynku musi być podany w recepcji klubu po zakończeniu
meczu. Na karcie spotkania trzeba będzie podać dokładny wynik, datę
i godzinę rozegrania meczu.
▪ Koszty wynajęcia kortu na rozegranie spotkania ligowego opłacają
zawodnicy zgodnie z obowiązującymi stawkami.
▪ Rezerwacje dokonywane będą na 1,5 lub 2 godziny. W przypadku
rozegrania spotkania w krótszym czasie niż 1,5 godziny, gracze i tak
zobowiązani są rozliczyć się jak za 90 minut wynajmu kortu.
▪ WAŻNE!!! Każdy gracz w lidze będzie miał 10% rabatu na wynajem
kortów na spotkania ligowe.
▪ W przypadku gdy czas przeznaczony na spotkanie będzie dobiegał
końca, a zawodnicy będą mieli po 1:1 w secie i nie będzie możliwości
przedłużenia kortu, gracze mają możliwość umówienia się na 3 seta w
dogodnym dla siebie innym terminie. Zakładając, że jeden z graczy
będzie chciał dokończyć mecz w danym dniu, jest możliwość dogrania
trzeciego seta jako tie-breaka do 10.
▪ WAŻNE!!! Mecz rozgrywamy do dwóch wygranych setów, trzeci set
też jest pełny. Tie breaka w postaci trzeciego seta gramy tylko gdy
kończy się czas wynajmu kortu i nie możemy go przedłużyć z
powodu braku miejsca.
▪ Każdy uczestnik ligi przystępując do rozgrywek aprobuje powyższe
zasady, a zarazem oświadcza, że jest zdrów i w razie jakiegokolwiek
zdarzenia i nieszczęśliwego wypadku nie będzie rościł od
organizatorów żalu czy pretensji.
Zawodnicy będą mieli przygotowany „profil zawodnika”, w którym
jest ich zdjęcie z kortu i opis gry i historii. Pozwoli to każdemu z
grających przygotować się lepiej do spotkania i poznać rywala.
* gospodarz, czyli zawodnik jako pierwszy wpisany w terminarzu rozgrywek.
VI.

Aktualizacja wyników:
• Regulamin oraz aktualne wyniki będą umieszczane na tablicy ligowej
oraz na stronie Family Garden: http://www.korty-familygarden.pl/liga

• W sprawach nie objętych regulaminem i w kwestiach spornych
decyduje ORGANIZATOR.
• Przystąpienie do ligi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ligi
oraz regulaminu ośrodka.
Prowadzący Ligę:
Michał Ankudowicz –tel. 502-403-313 korty.familygarden@gmail.com

