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REGULAMIN LETNIEJ LIGI TENISOWEJ 2021 r. 
W AKADEMII TENISA CHEŁMIEC – JANUSZ STANEK 

 
 

§ 1.                                                                                                                                               

DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

Ilekroć w Regulaminie mowa o: 
❖ ORGANIZATORZE: rozumie się przez to Akademię Tenisa Chełmiec - Janusz Stanek, mieszczącą się przy 

ul. Łączna 6 a w Chełmcu (33-395). 

❖ UCZESTNIKU: rozumie się przez to osobę fizyczną, która zadeklarowała chęć wzięcia udziału w Letniej 

Lidze Tenisowej 2021 r., której organizatorem jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek i która 

podpisała niniejszy regulamin. 

❖ LIDZE: rozumie się przez to Letnią Ligę Tenisową 2021 r. której Organizatorem jest Akademia Tenisa 

Chełmiec – Janusz Stanek.  
 

1. Organizatorem Letniej Ligi Tenisowej 2021 r. jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek. 

2. We wszystkich sprawach związanych z niniejszą ligą należy kontaktować się z recepcją: (18) 307 00 22 
 

 

 

§ 2.                                                                                                                                                    

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU  
 

1. Warunkiem wzięcia udziału w lidze której organizatorem jest Akademia Tenisa Chełmiec – Janusz 

Stanek, jest deklaracja uczestnictwa nie później niż do dnia 31 maja 2021 r. Organizator nie pobiera 

opłaty wpisowej. Podpisanie regulaminu na recepcji klubu jest rozumiane jako dokonany zapisu.  

2. Zapisy będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2021 r. 

3. Udział w lidze może wziąć każdy, kto posiada własne ubezpieczenie NNW oraz nie ma ku temu żadnych 

przeciwskazań zdrowotnych. 

4. Koszt wzięcia udziału w lidze, to opłata uiszczana każdorazowo po rozegranym meczu ligowym: 25 

zł mecz (12,50 zł od osoby). 

5. Każdy Uczestnik ligi zobowiązany jest posiadać własny sprzęt tenisowy, piłki do gry oraz obuwie 

sportowe przystosowane do gry na mączce. 
 

 

§ 3.                                                                                                                                                    

HARMONOGRAM LIGI I ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Rozgrywki ligowe rozpoczynają się 24 maja 2021 r. 

2. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W przypadku gdy w setach jest 1:1, rozgrywany jest 

super tie-break. 

3. Za każdy pojedynek uczestnik może otrzymać 3,2,1 punkt lub 0 punktów.  

• Zwycięstwo w stosunku 2:0 w setach lub poprzez walkower daje – 3 pkt.  

• Zwycięstwo w tie-breaku w stosunku 1:1 w setach daje 2 punkty,                

przegrany otrzymuje zaś 1 punkt,  

• Przegrana w stosunku 0:2 w setach – 0 pkt. 

4. O miejscu w tabeli decyduje liczba punktów zdobyta podczas rozgrywania meczów w fazie zasadniczej. 

Faza zasadnicza rozgrywana będzie do dnia 1 sierpnia Uczestnik, który do tego dnia nie zdąży 

rozegrać wszystkich pojedynków fazy zasadniczej, nie będzie miał możliwości rozegrania ich w 

późniejszym terminie. 

5. Po zakończeniu fazy zasadniczej rozpoczęta zostanie faza Play-off, do której zakwalifikuje się 

najlepsza ósemka. Mecze rozegrają ze sobą zawodnicy z tabeli zgodnie z uzyskaną w fazie zasadniczej 

liczbą punktów, tj.: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6. Każda z par rozegra jeden mecz do dwóch wygranych setów. W 

przypadku gdy w setach jest 1:1, rozgrywany jest super tie-break. Zwycięzca przechodzi do fazy 

półfinałowej i w dalszej kolejności – finałowej.  

6. W weekend końcem sierpnia / początkiem września rozegrane zostaną mecze finałowe. Wtedy również 

nastąpi uroczysta oprawa dyplomowa oraz pucharowa a także wręczenie nagród. 
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§ 3.                                                                                                                                            

ZASADY ROZGRYWANIA POJEDYNKÓW  

1. Mecze rozgrywane są na kortach zewnętrznych o nawierzchni ceglanej w weekend oraz w tygodniu w 

godzinach dopołudniowych w Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek.  

2. Wszystkie mecze ligowe, należy rozegrać w ww. ośrodku sportowym. Mecze ligowe rozgrywane poza 

ww. ośrodkiem sportowym, nie będą honorowane przez Organizatora. 

3. Piłki do gry zapewniają sami zawodnicy. 

4. Rozgrzewka na korcie powinna trwać maksymalnie 10 minut. Jeśli Uczestnik potrzebuje większej ilości 

czasu na rozgrzewkę, na godzinę przed pojedynkiem może nieodpłatnie skorzystać z siłowni znajdującej 

się w Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek. 

5. Mecze sędziują sami Uczestnicy. 

6. Organizator przeznacza 2 godziny rezerwacji kortu na każdy mecz ligowy.  

7. W przypadku jeśli Uczestnicy nie zdążą rozegrać pojedynku w wyznaczonym czasie - a grafik rezerwacji 

kortów zewnętrznych nie pozwala na bezpośrednią jego kontynuację - Organizator wyznacza inny termin 

na jego dokończenie. Dokończenie meczu zostanie umożliwione w ramach uiszczonej opłaty (25 zł) i 

nie będzie dodatkowo płatne.  

8. W przypadku jeżeli warunki pogodowe wymuszą na Uczestnikach przerwanie meczu, Organizator 

wyznacza inny termin na jego dokończenie. Dokończenie meczu zostanie umożliwione w ramach 

uiszczonej opłaty (25 zł) i nie będzie dodatkowo płatne. 

9. Po zakończonym meczu jego zwycięzca ma obowiązek podać wynik końcowy na recepcji klubu. 

 
 

§ 4.                                                                                                                              

HARMONOGRAM LIGI I ZASADY JEGO PRZESTRZEGANIA 
 

1. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania harmonogramu ligi. 

2. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zmiany wyznaczonego terminu meczu przez 

Uczestnika. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej na 3 godziny przed zaplanowanym spotkaniem. 

3. Mecze odwołane z powodu: kontuzji, choroby lub niedyspozycyjności innego typu - a zgłoszonej 

wcześniej przez Uczestnika - będą rozgrywane w nowym terminie, odgórnie wyznaczonym przez 

Organizatora. 

4. Walkower będzie przyznawany wówczas, gdy Uczestnik - bez uprzedzenia - nie stawi się na mecz w 

wyznaczonym terminie lub zgłosi swoją nieobecność zbyt późno (patrz § 4, punkt 2). 

5. Nie ma możliwości, aby w zastępstwie za Uczestnika ligi, mecz rozegrał inny zawodnik 
 
 

§ 5.                                                                                                                                 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Jeżeli zachowanie Uczestnika w sposób rażący odbiega od norm społecznych, powszechnie przyjętych 

za właściwe, (Uczestnik stosuje wulgaryzmy i groźby względem przeciwnika, zachowuje się w sposób 

agresywny, niszczy mienie), personel Akademii ma prawo wymagać, aby bezzwłocznie opuścił on teren 

ośrodka. Uczestnik, ze względu na swoje niedopuszczalne zachowanie, może zostać wykluczony z 

dalszych rozgrywek przez Organizatora. 

2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Za złamanie któregokolwiek z punktów 

niniejszego regulaminu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z rozgrywek. 

3. Uczestnik, który nie podpisze regulaminu oraz wszelkich dokumentów traktujących o zasadach 

rozgrywania niniejszej ligi, nie zostanie do niej dopuszczony. 
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§ 6.                                                                                                                                                       

COVID-19 – OBOSTRZENIA  
 

 

1. Organizator  zastrzega sobie prawo do modyfikacji harmonogramu ligi w każdym momencie jej 

trwania. Organizator będzie reagował w sposób bieżący na sytuację epidemiologiczną w powiecie 

nowosądeckim i w odpowiedzi na odgórne, rządowe wytyczne dot. działania obiektów sportowych.  

2. Organizator dołoży wszelkich starań by zapewnić płynność rozgrywek ligowych, jednakże z 

powodów ww. rozgrywki ligowe mogą zostać przerwane z przyczyn od Organizatora niezależnych. 

Uczestnik poświadcza, iż jest tego świadom i - w przypadku zajścia takiej ewentualności - nie będzie 

wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń. Rozgrywki zostaną wznowione niezwłocznie, kiedy tylko 

Organizator będzie miał taką prawną możliwość.  

 

 

 

❖ 

 

 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z regulaminem 

Letniej Ligi Tenisowej 2021 r. której organizatorem jest 

Akademii Tenisa Chełmiec – Janusz Stanek, nie zgłaszam uwag 

co do postanowień w nim zawartych i zobowiązuję się do jego 

bezwzględnego przestrzegania. 

 

 

Data i podpis: 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 
 


