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W rozgrywkach mogą brad udział członkowie klubu i tenisiści grający na naszych kortach.
Rozgrywki rozpoczynają się 15 lutego 2010
Zawody odbywad się będą w I i II lidze.
Każdy zawodnik rozegra 1 mecz ze wszystkimi zawodnikami swojej ligi.
Rozgrywki ligowe prowadzone będą w 2-tygodniowych rundach.
Terminarz rozgrywek zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej do czasu rozpoczęcia
pierwszej rundy.
7. Po każdej rundzie organizator zaktualizuje tabele ligowe.
8. Każdemu zawodnikowi w ciągu trwania ligi przysługują 3 możliwości przeniesienia meczu o
maksymalnie 14 dni. Równocześnie dopuszcza się za zgodą obu stron wcześniejsze rozegranie
meczu po poinformowaniu organizatorów.
9. Mecze rozgrywane są do wygrania 2 setów (w każdym secie tie-break). Trzeci set rozgrywany jest
w formie tie-breaku do 15 pkt.
10. Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 3 pkt, za przegraną 1 pkt, za walkower 0 pkt.
11. Po zakooczeniu rozgrywek ligowych w 2010 r. zostanie zmieniona struktura lig w następujący
sposób:
zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 9 w I lidze utworzą w roku 2011 ekstraklasę,
zawodnicy, którzy zajmą miejsca od 11 do 16 w I lidze i od 1 do 4 w II lidze utworzą w
roku 2011 I ligę,
pozostali zawodnicy i ewentualnie nowi utworzą w 2011 II ligę,
po zakooczeniu rozgrywek zwycięzca II ligi zagra z 10 zawodnikiem I ligi mecz o miejsce w
ekstraklasie 2011.
12. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego pojedynku.
13. Gdy więcej niż 2 zawodników kooczy rozgrywki z równą ilością punktów decyduje kolejnośd w
tabeli między zainteresowanymi zawodnikami. Przy czym o miejscu w tabeli decyduje w
kolejności: ilośd punktów, bilans setów i gemów.
14. Opłata za uczestnictwo w rozgrywkach ligowych wynosi 50 PLN, którą należy uiścid do
01.03.2010.
15. Cena za korty w rozgrywkach ligowych pozostaje taka sama jak w challengu.
16. Kosztami spotkania ligowego, czyli opłatą za kort i piłki zawodnicy są obciążani solidarnie.
17. Na zawodniku, którego pole w terminarzu w danej rundzie oznaczone jest kolorem żółtym
spoczywa obowiązek ustalenia daty i godziny meczu. Termin meczu powinien byd uzgodniony i
zgłoszony do organizatora w terminie trzech dni od rozpoczęcia rundy.
18. Poprzez fakt przystąpienia do rozgrywek ligowych każdy z zawodników zobowiązuje się do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
19. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygad będzie organizator.
20. Organizator zastrzega sobie możliwośd wprowadzenia zmian w regulaminie.

