Regulamin rozgrywek międzyklubowych
Cykl rozgrywek:
Szczegółowy terminarz rozgrywek międzyklubowych jest ustalany z
zainteresowanymi klubami.
Uczestnicy
Udział w rozgrywkach mogą wziąć drużyny reprezentujące kluby
zaproszone do rozgrywek. Kluby mogą same zgłaszać swoją gotowość do
rozgrywek lecz muszą zostać zaakceptowane przez organizatora.
Międzyklubowe rozgrywki drużynowe przeznaczone są wyłącznie dla
amatorów, osób powyżej 18go roku życia. Karencja dla zawodnikow
którzy kiedykolwiek posiadali ranking w jakiejkolwiek kategorii
zawodniczej w dowolnym kraju, ITF, ATP oraz instruktorów i trenerów
jest dożywotnia. Wykluczenie dotyczy także osób, które udzielały lub
udzielają komercyjnie lekcji tenisa.
Zawodnicy mogą reprezentować tylko jeden klub na terenie kraju w
jednym cyklu rozgrywek. Po jego zakończeniu mogą zmienić barwy
klubowe.
Każda z drużyn powinna wyznaczyć kapitana, który będzie zajmował się
sprawami administracyjnymi drużyny oraz będzie wyznaczał skład
drużyny.

Zasady rozgrywek
Pierwszy etap rozgrywek stanowią mecze eliminacyjne rozgrywane w
grupach. Skład poszczególnych grup losowany jest przez organizatora
rozgrywek.
Każda drużyna gra z każdą. Klub, który drogą losowania ma być
gospodarzem meczu może zrezygnować z prawa rozgrywania meczu na
własnych kortach i zaaranżować mecz na kortach przeciwnej drużyny lub
za zgodą obu drużyn na kortach neutralnych.
Po podsumowaniu punktów w grupie, zwycięski zespół przechodzi do
dalszego etapu rozgrywek. Liczba kolejnych etapów uzależniona będzie od

ilości klubów, które zgłoszone zostaną do rozgrywek. Organizator
zobowiązuje się do poinformowania uczestników rozgrywek podczas
trwania rundy grupowej o postanowieniach i brzmieniu regulaminu w tym
zakresie. Kolejne etapy rozgrywane będą aż do wyłonienia 4 zespołów,
które walczyć będą ze sobą w półfinałach. 2 zwycięskie zespoły zmierzą
się ze sobą w rundzie finałowej.
Finał zostanie rozegrany na neutralnych kortach (wybór organizatora).
Sędziowanie we własnym zakresie lub przez osoby wyznaczone przez
organizatora.
Mecze we wszystkich etapach rozgrywane są według tego samego
systemu:
Mecz drużynowy powinien składać sie z 3 meczy singlowych i 2
deblowych.
Kapitanowie obydwu drużyn wymieniają się symultanicznie składami
wyznaczonymi na mecz. Ma to miejsce nie pózniej niż 10 min przed
rozpoczęciem rozgrzewki do pierwszego meczu. Od tego momentu nie
można juz robic żadnych zmian w składzie ani jego kolejności, za
wyjątkiem kontuzji. Jeśli zmiana zawodnika nastąpi podczas trwającej już
rozgrzewki, zawodnikowi wchodzącemu przysługuje 5-cio minutowa
rozgrzewka. Jeśli pierwszy punkt meczu zostanie rozpoczęty nie można już
dokonywać żadnych zmian.
W przypadku nieobecności jednego z zawodników, gracz, który rozegrał
swoje spotkanie singlowe bedzie mógł(za zgodą kapitana drużyny
przeciwnej) wystąpić w deblu, debel ten automatycznie będzie deblem
numer 1.

Wszystkie mecze powinny być rozgrywane w formacie 2 setów,
kończących się przy stanie 6-6 tie-breakami i mistrzowskim tie-breakiem
w miejsce 3-go seta. Tie break mistrzowski rozgrywany w miejsce 3 seta
jest grany do 10 pkt, przy przewadze 2 pkt.
Zawodnikom przysługuje 10-cio minutowa przerwa po zakończeniu 2-go
seta.
Poddanie meczu w dowolnym momencie powoduje zapisanie stronie
wygrywającej takiej ilości gemów jakie by mogła wygrać w celu
zakończenia meczu.

Za każdy zwycięski mecz w spotkaniu, zarówno singlowy, jak i deblowy
drużyna otrzymuje jeden punkt.
Do klasyfikacji ogólnej punkty zliczane są następująco:
- 1 pkt za zwycięstwo w spotkaniu
- 0 pkt za przegrane spotkanie
Przy identycznej ilości punktów dużych liczy się liczba straconych setów,
następnie liczba straconych gemów, bezpośrednie spotkanie.
Inne
Mecze są sędziowane przez zainteresowanych zawodników.
W przypadku niemożności dojścia do porozumienia np. przy aucie, należy
rozegrać dodatkową piłkę która rozstrzyga spór, jeżeli to nie przynosi
skutku to spór rozstrzyga przedstawiciel klubu w którym odbywają się
zawody.
Osoby reprezentujące klub pokrywają wszystkie koszty: opłaty kortowe,
piłki, przejazdy, wyżywienie, napoje etc. Klub może z własnej inicjatywy
pokryć częściowe lub całkowite koszty.
Poprzez zgłoszenie się do rozgrywek klub akceptuje niniejszy regulamin.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
Kierownictwo klubu każdorazowo powinno zapoznać zawodników z
regulaminem. W przypadku niejasności lub różnej interpretacji regulaminu
jego ostateczną interpretację ustala organizator.
Obowiązkiem kierownictwa klubu jest powiadomienie swoich zawodników
o dostępności regulaminu na stronie internetowej.
Więcej informacji o rozgrywkach, jak również aktualne wyniki na stronie.
Organizator zastrzega sobie
szczegółowym programie.
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Przypadki sporne rozstrzyga komisja rewizyjna w składzie:
Błażej Załuska – przewodziczący
Jarosław Wesołowski
Jan Obidziński
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