
Regulamin - Zimowa Liga 
Mężczyzn  OpolTenis 2022/2023 

Liga zostanie rozegrana w terminie 15 października 2022 r. - 23 kwietnia 2023 r.  

1. Miejscem rozgrywania spotkań ligowych jest wyłącznie Centrum Tenisowe OpolTenis w Opolu, przy 
ul. Spokojnej 6 A.  

2. Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji klubu lub u koordynatora ligi Sławomira Bąk - e-mail:  
tenisslawek@gmail.com lub telefonicznie pod nr  533 134 388.  

3. Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć żadnych 
pretensji do Organizatorów.  

4. W lidze udział może wziąć każdy kto zaakceptuje niniejszy Regulamin Ligi.  

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych (tabela rozgrywek, 
wyniki  meczów) na stronie internetowej klubu.  

6. Niezwłocznie po zakończonym meczu ZWYCIĘZCA podaje dokładny wynik mecz W RECEPCJI 
OBIEKTU. 7. Rozgrywki odbywają się w kolejnych ligach pierwsza, druga, itd.  8. Każda liga obejmuje 5 
zawodników, wyjątek stanowi ostatnia grupa ligi. Organizator może zadecydować o jej zwiększeniu lub 
zmniejszeniu. 

9. Początkowy skład lig zostaje ustalony w oparciu o klasyfikację końcową zakończonej ligi letniej 
OpolTenis, poprzedniego sezonu ligi zimowej OpolTenis oraz reprezentowanego poziomu gry przez 
zawodników nie biorących udziału w rozgrywkach. Oceny poziomu gry zawodników dokona 
Organizator. Kolejne chętne osoby w trakcie trwania rozgrywek zostaną dopisane do ostatniej ligi.  

10. Zawodnicy umawiają się na mecze sami. Rezerwując kort na ogólnych zasadach. Numery telefonów  
uczestników ligi dostępne u Organizatora ligi (recepcja klubu).  

11. Zawodnicy ponoszą koszt wynajmu kortu 50 na 50 ( 94 zł – 1 godz. ). 

12. Mecze w ramach każdej z lig rozgrywane są systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów, 
z zastrzeżeniem, że set trzeci grany jest do 10 punktów (wymagana dwupunktowa przewaga) – tzw. 
super tiebreak. W przypadku obopólnej zgody zawodników można rozegrać decydujący trzeci set.  

13. Po każdej rundzie rozgrywek nastąpi podsumowanie punktacji.  

14. Zasady punktacji: wygrany mecz - 3 punkty, a rozegrany mecz - 1 punkt. Mecze nierozegrane 
oznaczają brak zdobyczy punktowej. 
15. O kolejności miejsc w ligach decydują kolejno: większa ilość zdobytych punktów, wyższa różnica 
setów, większa ilość wygranych setów, bezpośredni pojedynek, różnica gemów.  



16. Po zakończonej rundzie rozgrywek nastąpi rotacja zawodników oparta o zasadę: 2 najlepszych w 
danej grupie awansuje do ligi wyższej, a 2 najsłabszych spada do ligi niższej, zawodnicy którzy zajmą 
trzecie miejsce w grupie pozostają w danej grupie na kolejny miesiąc kalendarzowy.  

17. Zostanie rozegranych V rund:  

1) od 15 października do 30 listopada 2022r.  

2) od 1 grudnia 2022 do 15 stycznia 2023 r.  

3) od 16 stycznia do 26 lutego 2023 r.  

4) od 26 lutego do 19 marca 2023 r.  

5) od 20 marca do 23 kwietnia 2023 r.  

6) 29-30 kwietnia 2023 r. Turniej Masters dla 12 najlepszych zawodników, połączony z zakończeniem 
lig.  

18. W przypadku kilkukrotnego uchylania się od rozegrania meczu przez jednego z graczy, 
należy  zwrócić się do koordynatora rozgrywek, który występując w tej sprawie w roli mediatora, 
ustala  z zainteresowanymi termin meczu lub decyduje o przyznaniu walkowera jednemu z 
zawodników.  

19. Sędziowanie: Zawodnicy sami sędziują zawody wg „Zasad sędziowania w grze bez 
sędziów  głównych”. Zawodnicy mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej 
osoby do  sędziowania meczu lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie 
sporne  powinny być zawsze rozstrzygane w atmosferze fair play. Gdy zawodnicy nie są do końca pewni 
czy  piłka była autowa czy dobra, lub nie mogą dojść do porozumienia w innej kwestii spornej, zaleca 
się  powtórzenie punktu.  

20. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie oraz jego interpretację, jak i sprawy sporne 
rozstrzyga  Organizator. 
 


