REGULAMIN
FOREHAND TENNIS LEAGUE
ZIMA 2018/2019

1. Organizator:
Organizatorem rozgrywek jest Krakowska Szkoła Tenisa „Forehand” z siedzibą przy ul.
Strzelców 15b/62, tel. 667-489-110.
2. Cel Imprezy:
Propagowanie tenisa w środowisku krakowskim
Integracja pasjonatów tenisa oraz członków Krakowskiej Szkoły Tenisa „Forehand”
Wyłonienie mistrza „Forehand Tennis League”.
3.Termin i miejsce:
Rozgrywki „Forehand Tennis League” będą odbywały się na kortach Krakowskiej Szkoły
Tenisa „Forehand” przy ul. Strzelców 15, począwszy od 15.10.2018 do dnia 18.04.2019.
4.Uczestnictwo, warunki i opłaty:
W rozgrywkach „Forehand Tennis League” mogą wziąć udział tylko amatorzy, którzy do
dnia 14.10.2018:
 wypełnią kartę zgłoszeniową (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) i
dostarczą osobiście organizatorowi lub mailowo na adres: kontakt@forehandkrakow.pl


opłacą wpisowe w wysokości 150zł osobiście w biurze klubu lub przelewem na
konto nr: 32 2490 0005 0000 4530 9061 2929.



Każdemu zawodnikowi zapisanemu do naszej ligi, przysługuje pakiet startowy:
koszulka tenisowa oraz puszka 4sztuk piłek. Pakiet startowy zostanie
przekazany przez organizatora w dniu rozegrania pierwszego meczu ligowego.



Poza wpisowym uczestnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty za każdą
godzinę wynajęcia kortu w cenie 50zł/h.

5. Zasady i system rozgrywek:


Liga amatorska „Forehand Tennis League” będzie rozgrywana systemem
„każdy z każdym” jeden mecz do dwóch wygranych setów (w przypadku
wyniku 6:6 rozgrywany jest tie-break do 7 punktów).



Zawodnicy zobowiązani są do indywidualnego umawiania się na rozegranie
meczu, w najdogodniejszym dla siebie terminie, rezerwując wolny termin w
biurze klubu, telefonicznie lub poprzez portal www.twojtenis.pl



Po zakończenie meczu zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia protokołu
meczowego



Każdy mecz zostanie odnotowany w tabeli ligowej publikowanej
na stronie www.forehand-krakow.pl



Mecze będą rozgrywane według obowiązujących przepisów ITF.



UWAGA! Gdy uczestnik „Forehand Tennis League” z jakiegoś powodu nie może
rozegrać spotkania, zobowiązany jest do odwołania zarezerwowanego kortu do
24 godzin przed terminem rozegrania meczu, w innym wypadku jest
zobowiązany do wniesienia opłaty za kort.



Organizator, zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku.

6. Punktacja i zasady ustalania kolejności w tabeli:
Punktacja za poszczególne miejsce:


wygranie meczu 2-0 w setach, zwycięzca – 4 pkt,
przegrany – 1 pkt wygranie meczu 2-1 w setach, zwycięzca
– 3 pkt, przegrany – 2 pkt walkower – 4 pkt (6-0, 6-0 w
setach)



mecz nierozegrany przez zawodników w danym sezonie – walkower
obustronny – 0 pkt (0/0 w setach dla obu zawodników)



W przypadku poddania meczu w trakcie gry (krecz), niedokończony
set zostaje dopełniony, natomiast jeśli trzeci set jest niezbędny do
rozstrzygnięcia wyniku zapisywany jest jako 6/0 dla przeciwnika.

O kolejności w ligowej tabeli decyduje ilość zdobytych punktów. W przypadku jednakowej
ilości punktów o kolejności decyduje:





ilość wygranych meczów
różnica wygranych do przegranych setów
różnica wygranych do przegranych gemów
bezpośredni mecz

O końcowym zwycięstwie zdecydują rozgrywki play-off. Sześciu najlepszych zawodników
przystąpi do rywalizacji o końcowy triumf (1 i 2 zawodnik w tabeli automatycznie awansuje do
półfinałów, natomiast ćwierćfinały rozgrywa 3 z 6 i 4 z 5 po czym zwycięzcy będą losowani i
przydzieleni do 1 i 2 zawodnika).

W przypadku problemów z umówieniem się na mecz pomiędzy dwoma zawodnikami, należy to
zgłosić do organizatora co najmniej na miesiąc przez zakończeniem rozgrywek grupowych.
Organizator wyznacza wtedy termin meczu. Niestety po upływie tego terminu organizator nie
gwarantuje, że uda się wyznaczyć termin spotkania.

7. Walkower:
W przypadku gdy dwóch uczestników umówi się na rozegranie meczu, a jeden z nich się nie
stawił, przyznaje się walkowera osobie obecnej, natomiast zawodnik, który nie pojawił się
na meczu zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów rezerwacji kortu.
8. Nagrody:
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej z grup otrzymają Puchar oraz nagrody
ufundowane przez organizatora (m. in bony na wynajem kortu, sprzęt tenisowy: naciągi, owijki,
piłki). Poza tym najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:




Zwycięzca ligi „Forehand Tennis League” – 600zł
2 miejsce – 300zł
3 miejsce – 150zł

UWAGA! Wśród zawodników którzy rozegrają minimum 90% meczy w lidze wylosujemy
jedną osobę, która wygra najnowszy model thermobagu firmy Wilson! Dodatkowo rozdamy
również nagrody niespodzianki!
9.Postanowienia końcowe:


Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest do gry według zasady Fair-Play.



Organizator ma prawo zawiesić zawodnika w przypadku nagannego zachowania.



Organizator ma prawo do weryfikacji umiejętności nowo zapisanego
uczestnika i na tej podstawie zapisanie go do odpowiedniej grupy.



wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.



Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i
wizerunku zawodników grających w rozgrywkach „Forehand Tennis League”
dla celów marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek.



Każdy uczestnik „Forehand Tennis League” zezwala organizatorowi na
przekazanie danych kontaktowych (numer telefonu) pozostałym
uczestnikom danej grupy.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje
powstałe podczas gier. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną
odpowiedzialność.



Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.



Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

