
 

Regulamin rozgrywek Ligi Deblowej 2013/2014 

 
1. Organizatorem Ligi Deblowej jest TKKF Olszynka Grochowska. 

2. Rozgrywki rozpoczynają się 21 października 2013 r.  

3. Zawody odbywają się  w trzech grupach (A, B i C). 

4. Każdy debel rozegra 1 mecz ze wszystkimi deblami w swojej grupie. 

5. Rozgrywki ligowe prowadzone będą według terminarza opracowanego przez Organizatora . 

6. Terminarz rozgrywek zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej do czasu rozpoczęcia 

pierwszej rundy. 

7. Organizator będzie aktualizował tabele ligowe w miarę rozegranych meczów. 

8. Każdemu deblowi w ciągu trwania ligi przysługują 2 możliwości przeniesienia meczu o 

maksymalnie 14 dni. Równocześnie dopuszcza się za zgodą obu stron wcześniejsze rozegranie 

meczu po poinformowaniu Organizatora. 

9. W fazie grupowej w przypadku kontuzji partnera, gracz niekontuzjowany może dobrad nowego 

partnera. Gracz kontuzjowany nie ma prawa powrotu do gry w tym sezonie rozgrywkowym. 

10. Mecze rozgrywane są do wygrania 2 setów (w każdym secie tie-break).Gemy rozgrywane są 

tradycyjnie( bez nagłej śmierci). Trzeci set rozgrywany jest w formie tie-breaku do 10 pkt. 

11. Za zwycięstwo debel otrzymuje 3 pkt, za przegraną 1 pkt, za walkower 0 pkt. 

12. Do fazy rozgrywek pucharowych awansują deble, które zajęły miejsca 1-5 w swoich grupach oraz 

debel, który zajął 6 miejsce w grupie B lub C z lepszym dorobkiem punktowym. 

13. W przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku. 

Gdy tyle samo punktów ma więcej niż dwa deble sporządza się oddzielną tabelkę dla 

zainteresowanych. 

14. Faza pucharowa na etapie 1/8 – 1 mecz, ¼ i ½ - do 2 zwycięstw, przy rezultacie remisowym 

rozgrywa się złotego seta zaraz po rozegraniu drugiego meczu, finał – do 2 zwycięstw. 

15. Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach ligowych wynosi 100 PLN od pary, którą należy uiścid 

przed pierwszym meczem. 

16. Cena za korty w rozgrywkach ligowych pozostaje taka sama jak w challengu (pon.-piątek do 16.00 

-35zł/godz. ; po 16-ej  i w weekendy cały dzieo -50 zł/godz.) 

17. Kosztami spotkania ligowego, czyli opłatą za kort i piłki zawodnicy dzielą się solidarnie. 

18. Organizator zaleca piłki Dunlop Fort lub Clay albo Wilson US lub Australian Open. Za zgodą obu 

stron dopuszcza się inne piłki. 

19. Na parze, która jest pierwsza w terminarzu w danej rundzie, spoczywa obowiązek ustalenia daty i 

godziny meczu. Termin meczu powinien byd uzgodniony i zgłoszony do organizatora w terminie 

trzech dni od rozpoczęcia rundy. 

20. Poprzez fakt przystąpienia do rozgrywek ligowych każdy z zawodników zobowiązuje się do 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 

21. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

22. Organizator zastrzega sobie możliwośd wprowadzenia zmian w regulaminie. 


