REGULAMIN ŁAZISKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO 2021
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych
Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Żabka”
Celem rozgrywek jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego wśród mieszkańców Łazisk
Górnych i okolicznych miejscowości, podnoszenie umiejętności gry oraz rekreacja. Osoby
uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych oraz
wizerunku na potrzeby organizacji rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego. Przystąpienie
do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
1. Rozgrywki odbywają się w następujących ligach:
 I liga
 II liga
 Liga deblowa, żeńska – w zależności od ilości chętnych.
2. Terminy:
 I liga

10.05.2021 r. – 26.09.2021 r.

 II liga

10.05.2021 r. – 26.09.2021 r.

 Liga deblowa/żeńska 17.05.2021 r. – 26.09.2021 r.
3. Miejsce:
Korty tenisowe w ORS „Żabka" w Łaziskach Górnych ul. Sportowa 1, tel. 32 322 93 82. W razie
braku dostępności, inne wybrane korty za obopólną zgodą zawodników rozgrywających
konkretne spotkanie.
4. Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych. Osobą reprezentującą organizatora jest
Menadżer Sportu.
5. Uczestnicy:
Amatorzy – wykluczone są osoby, które uprawiają lub uprawiały tenis wyczynowo i są lub były
klasyfikowane na listach PZT.
6. Wpisowe i opłaty:
Wpisowe płatne jest przed pierwszym meczem na konto MOSiR-u Łaziska Górne: Mikołowski
Bank Spółdzielczy 83 8436 0003 0000 0026 5895 0001 z dopiskiem Liga Tenisa Ziemnego 2021
plus imię i nazwisko
 wpisowe wynosi 50 zł, płatne do końca maja, w razie nie uiszczenia w terminie wpłaty brak ustawiania meczy tenisowych w ramach ligi MOSiR Łaziska Górne

 koszt wynajmu kortów na rozegranie danego spotkania opłacają zawodnicy zgodnie z
obowiązującymi stawkami.
7. System rozgrywek:


I liga – system szwajcarski, 14 rund, komputer wybiera pary na każdą rundę biorąc
pod uwagę aktualny procent zdobytych punktów w lidze (szczegóły na stronie ligi);



II liga – system szwajcarski, 14 rund, komputer wybiera pary na każdą rundę biorąc
pod uwagę aktualny procent zdobytych punktów w lidze (szczegóły na stronie ligi);



Liga deblowa/żeńska – otwarta – każdy z każdym – mecze i terminy generowane
komputerowo

8. Awanse i spadki:


Pierwszy zawodnik I ligi po ostatniej rundzie jest zwycięzcą rozgrywek, ostatnich
dwóch zawodników spada do II ligi, natomiast trzeci od końca zawodnik I ligi
rozgrywa baraż z trzecim zawodnikiem II ligi o awans.



Pierwszych dwóch zawodników II ligi po ostatniej rundzie jest zwycięzcami
rozgrywek, ostatnich dwóch zawodników spada do II ligi, natomiast trzeci od końca
zawodnik I ligi rozgrywa baraż z trzecim zawodnikiem II ligi o awans.



Pierwsza para po ostatniej kolejce jest parą zwycięską ligi/pierwsza zawodniczka ligi
żeńskiej po ostatniej kolejce jest zwyciężczynią ligi

9. Organizacja meczy ligowych:


mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry PZT.



mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6
rozgrywany jest tie-break).



uczestnicy umawiają się na mecze indywidualnie, system sms wysyła wiadomość z kim
i do kiedy należy rozegrać konkretny mecz w danej rundzie.



Ilość dni na mecz:

- I liga

– 10 dni runda

- II liga

– 10 dni runda

- Liga deblowa/żeńska

– ilość dni na mecz będzie uzależniona od tego ile zgłosi

się par.


walkower otrzymuje zawodnik, z którego powodu mecz nie odbędzie się w
ciągu dwóch kolejnych rund.



zawodnicy mogą za obopólną zgodą powołać na dany mecz sędziego, którego decyzje
są ostateczne.



wybór piłek – o tym, jakimi piłkami rozegrany zostanie mecz decydują zawodnicy,
w razie braku zgody wybiera się nowe piłki, jeżeli obaj zawodnicy takimi dysponują
wykonuje się losowanie, podobnie w przypadku piłek używanych.



wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania spotkań.



w przypadku problemów z uzgodnieniem terminu spotkania, można o zaistniałej
sytuacji powiadomić widomością tekstową sms lub e-mailem organizatora, który może
wyznaczyć inny termin spotkania.



podanie wyniku organizatorowi w terminie 24h od zakończenia spotkania. jest
obowiązkiem zwycięzcy.



wszystkie mecze rozpoczęte a niedokończone z przyczyn niezależnych od
zawodników (poza kontuzjami zawodników), dogrywa się od stanu, w którym mecz
został przerwany (chyba że zawodnicy ustalą inaczej).



w meczu przerwanym z powodu kontuzji jednego z zawodników, jako końcowy
uznaje się rezultat, w którym wszystkie brakujące do końca meczu gemy przyznaje się
jako wygrane zawodnikowi zdolnemu do dalszej gry.

10. Punktacja:


zwycięstwo 2 punkty



porażka 0 punktów

11. O kolejności w lidze decyduje:
 ilość zdobytych punktów
 stosunek setów
 ilość zdobytych setów
 wynik bezpośredniego spotkania
 stosunek gemów
 ilość zdobytych gemów
12. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania „Dzikiej Karty” w trakcie rozgrywek oraz
zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia rozgrywek np. z powodu warunków pogodowych.
13. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas rywalizacji sportowej.
14. Regulamin jest dostosowany do działania strony internetowej, przez którą prowadzone są
rozgrywki: http://sportclubrank.pl/news_view.php?id_club=175
15. Regulamin

i

aktualne

wyniki

będą

zamieszczone

http://sportclubrank.pl/news_view.php?id_club=175

na

stronie

internetowej:

16. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 604544349 lub drogą mailową, e-mail:
r.janecki@mosir.laziska.pl
17. W czasie trwania epidemii COVID-19 uczestnicy ligi zobowiązani są do przestrzegania
procedur obowiązujących osoby korzystające z kortów ORS „Żabka”. Szczegóły są dostępne
na terenie kortów oraz na stronie www.mosir.laziska.pl
18. W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje organizator.
19. W celu rozegrania rozgrywek tenisa ziemnego pozyskujemy od zawodników następujące dane
osobowe. Są to:
 nazwisko i imię,
 adres zamieszkania,
 numer kontaktowy oraz adres e-mailowy.
20. Administratorem

danych

osobowych

zawodników

jest

Miejski

Ośrodek

Sportu

i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne; NIP:
6351791846,

REGON:

241049933

zgodnie

z

art.

13

ogólnego

rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119
z 04.05.2016). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mosir.laziska.pl. Pełna
informacja

dotycząca

przetwarzania

danych

osobowych

znajduje

się

na

http://bip.laziska.pl/informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-mosir.
21. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, wizerunkowych do celów kontaktowych oraz budowania pozytywnego
wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.
22. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. Uprawienie dowolnego sportu grozi
kontuzją. Nawet przestrzeganie powyższych zasad i posiadanie odpowiedniego sprzętu nie
gwarantuje uniknięcia urazów.

