Regulamin ligi tenisowej – WSG Academy
1.

Organizatorem rozgrywek ligi tenisowej jest Fundacja Warsaw Sports Group z siedzibą w Warszawie przy
ulicy Łazienkowskiej 6a/078.

2.

Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywają się na obiekcie Centrum Szkoleniowo‐Treningowego WSG
Academy przy al. Krakowskiej 16 w Jankach.

3.

W rozgrywkach ligi może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak, że ze
względu na bezpieczeństwo podczas gry, a także komfort i satysfakcję jaką powinni czerpać uczestnicy z
udziału w rozgrywkach ligi, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa w rozgrywkach ligi to 18
lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach Ligi
Tenisowej. Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.
3.1. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.
3.2. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem
sportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak
również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3.3. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.
3.4. W przypadku gdy dany uczestnik w trakcie trwania edycji zaprzestanie dalszego udziału w
rozgrywkach oraz nie zgłosi, ani nie wyjaśni przyczyn swojej decyzji Organizatorowi, zostanie
automatycznie wykreślony z grona uczestników ligi tenisowej.

4.

Czas trwania ligi to maksymalnie 6 tygodni.
4.1. Organizator ligi tenisowej ustali harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.
W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają rozegranie meczów w umówionym
terminie, może on być zmieniony za zgodą obojga Uczestników zachowaniem 24h przed planowaną
rozgrywką.
4.2. Mecz można odwołać najpóźniej 24h przed planowaną rozgrywką. W sytuacji, kiedy zawodnik nie
zjawi się na umówionym spotkaniu ponosi koszty wynajmu kortu (2h) zgodnie z cennikiem.

5.

Liga tenisowa odbywa się systemem „każdy z każdym”. Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizator poda do
wiadomości wszystkich Uczestników proponowane terminy poszczególnych rund.

6.

Wolne terminy w których mogą odbywać się mecze ligowe. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
poniższych terminów:
‐ wtorek 9‐16 oraz 20‐22
‐ środa 9‐14 oraz 20‐22
‐ czwartek 9‐16 oraz 20‐22
‐ piątek 9‐14 oraz 20‐22
‐ sobota 12‐14
‐ niedziela 8‐10 oraz 12‐15

7.

Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na
podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych
setów.

8.

W przypadku równej ilości punktów w tabeli w pierwszej kolejności decydują: ‐ bezpośredni pojedynek ‐
wyższa różnica setów (wygrane/przegrane) ‐ wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane) ‐ dodatkowy
mecz.

8.1. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane
są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników
rozgrywających mecz. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1, uczestnicy ustalają czy o
rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set, czy też tie‐break (do 10 punktów, z wymaganą
dwupunktową przewagą).
8.2. Zasady przyznawania punktów :
Wygrana ‐ 2:0 – 3 pkt
Wygrana ‐ 2:1 – 2,5 pkt
Przegrana ‐ 0:2 – 1 pkt
Przegrana ‐ 1:2 – 1,5 pkt
9.

Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie uczestnicy we
własnym zakresie.

10. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny
oraz zgodny z Regulaminem WSG Academy.
11. Płatność za każdą edycję ligi należy dokonać przed rozegraniem pierwszego meczu ligowego. Opłata wynosi
80zł * liczba meczów do rozegrania.
11.1. Opłata za wynajem kortów tenisowych jest zgodna z aktualnym cennikiem kortów Centrum
Treningowo‐Szkoleniowego WSG Academy.
12. Istnieje możliwość dołączenia do ligi w trakcie ich trwania, jeśli będzie możliwe utworzenie nowej grupy.
13. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej nie
powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek.
14. Regulamin rozgrywek ligi jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora na jego stronie
internetowej www.sportsgroup.pl.
15. Obowiązuje również Regulamin ogólny WSG Academy.
16. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, jednak nie mogą się one odbywać w
trakcie trwania edycji, chyba że w równym stopniu dotyczą wszystkich uczestników.
17. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach ligi automatycznie potwierdzają akceptację regulaminu
rozgrywek
18. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi oraz rozstrzyga kwestie sporne
wynikające z prowadzenia rozgrywek.

