REGULAMIN ROZGRYWEK
Amatorskiej Ligii Krak Tenis oraz
Amatorskiej Ligii Krak Tenis Kobiet

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
„Amatorska Liga Krak Tenis” zwana dalej "ALKT" oraz „Amatorska Liga Krak Tenis Kobiet”
zwana dalej ALKTK– jest amatorską formą współzawodnictwa indywidualnego w tenisie
ziemnym, zorganizowaną na kształt rozgrywek ligowych.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem oraz jedynym właścicielem praw do organizacji ALKT jest firma Krak Tenis
sp.z o. o. sp. k., ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków , NIP 677-237-49-27 zwana dalej
"Organizatorem"
2. CEL IMPREZY
Celem rozgrywek jest wyłonienie „Mistrza I Amatorskiej Ligii Krak Tenis”, „Mistrza II
Amatorskiej Ligii Krak Tenis”, „Mistrzyni Amatorskiej Ligii Krak Tenis Kobiet” oraz integracja
pasjonatów białego sportu i członków klubu "Krak Tenis".
3. WPISOWE I OPŁATY
Wpisowe do ALKT oraz ALKTK wynosi 150zł. Wpisowe należy wpłacić osobiście lub na podany
poniżej numer konta do 05.10.2018.
Dane do przelewu:
Krak Tenis sp.zo.o.sp.k., ul. Cystersów 10/14, 31-553 Kraków
Numer konta: 30 2490 0005 0000 4530 9296 9968
Poza wpisowym uczestnicy opłacają każdorazowo wynajem kortu po promocyjnej cenie
tj. 50zł/h
3. CZAS TRWANIA
Rozgrywki ALKT oraz ALKTK będą odbywały się w okresie 06.10.2018 –14.04.2019.
I Faza : 06.10.2018 – 31.04.2018
II Faza (play-off):
- 6-7.04.2019 ćwierćfinały/ półfinały
-13-14.04.2019 finały
Oficjalnie zakończenie zmagań ligowych i wręczenie nagród: 14.04.2018
Mecze przewidziane są na weekendy, ale w razie możliwości (o której poinformuje
organizator) mecze mogą zostać rozegrane w dni powszednie.

4. MIEJSCE
Rozgrywki będą odbywały się na kortach "Krak Tenis" ul. Radzikowskiego 109 w Krakowie.
5. UCZESTNICTWO I ZAPISY
Do uczestnictwa w rozgrywkach mogą zostać dopuszczeni tylko amatorzy, którzy w terminie
do 05.10.2018 r. wyrażą chęć uczestnictwa, opłacą wpisowe i wypełnią formularz
zgłoszeniowy.
Zapisy trwają do 05.10.2018 r., zgłoszenia można kierować:
-Telefonicznie: 530 943 907
-Mailowo: kraktenis@gmail.com
-Przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem http://kraktenis.pl/index.php/zapisy
6. SYSTEM ROZGRYWEK
Informacje ogólne:
• Rozgrywki będą odbywać się w trzech grupach: I ALKT, II ALKT oraz ALKTK
• Nowych zawodników będziemy weryfikować pod względem umiejętności i po ocenie
gry przyporządkowywać do danej Ligii
• W rozgrywkach będzie uczestniczyło 8-22 zawodników. (Przy większej ilości chętnych
każda Liga może zostać podzielona na dwie grupy, z których do fazy play-off awansuje
po 4 zawodników z grupy)
• Mecze w I i II fazie rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku
6:6 rozgrywany jest tie-break do 7 punktów).
• Dozwolone jest, aby przy stanie 1:1 w setach rozegrany został super tie-break do 10
pkt, wymagana jest jednak zgoda obu zawodników, w innym wypadku trzeci set
rozgrywany jest na zasadach dwóch poprzednich.
• Spotkania będą rozgrywane wg obowiązujących przepisów ITF, wszystkie sporne
kwestie będą rozstrzygane przez sędziego głównego rozgrywek.
• Każde spotkanie jest rozgrywane nowym kompletem piłek (3 sztuki), dostarczonym
przez Organizatora.
Informacje szczegółowe:
• I faza - mecze rozgrywane będą systemem każdy z każdym
• II faza - play-off (06-07.04.2019- ćwierćfinały/ półfinały oraz 13-14.04.2019- finały)1
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W przypadku problemów pogodowych terminy rozegrania play-off mogą ulec zmianie.

• Gracze z miejsc 1-8 w Lidze przystępują do II fazy rozgrywek (przy liczbie uczestników
mniejszej niż 10 osób w danej lidze do II fazy ALKT awansują jedynie gracze z miejsc
1-4; przy liczbie uczestników większej niż 18 każda Liga może zostać podzielona na
dwie grupy, z których do fazy play-off awansuje po 4 zawodników z grupy)
• Pozostali gracze kończą rozgrywki ligowe na I fazie rozgrywek
• II Faza każdej Ligii podzielona jest na ćwierćfinały, półfinały i finały
• Zawodnicy z trzech ostatnich miejsc w I ALKT mogą zostać przeniesieni do II ALKT w
następnym sezonie rozgrywek (Decyzję o tym podejmuje organizator ALKT)
• Zawodnicy z dwóch pierwszych miejsc w II ALKT otrzymują prawo zapisania się do
I ALKT na następny sezon.
II Faza ALKT oraz ALKTK rozgrywana jest według poniższego schematu „drabinka”:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecz nr 1 - 1 miejsce w Lidze gra z 8 miejscem w Lidze (ćwierćfinał)
Mecz nr 2 - 3 miejsce w Lidze gra z 6 miejscem w Lidze (ćwierćfinał)
Mecz nr 3 - 4 miejsce w Lidze gra z 5 miejscem w Lidze (ćwierćfinał)
Mecz nr 4 - 2 miejsce w Lidze gra z 7 miejscem w Lidze (ćwierćfinał)
Mecz nr 5 -wygrany z meczu nr 1 – wygrany z meczu nr 2 (Półfinał)
Mecz nr 6 -wygrany z meczu nr 3 – wygrany z meczu nr 4 (Półfinał)
Mecz nr 7 -przegrani z półfinałów (mecz o 3 miejsce w ALKT)
Mecz nr 8 – wygrani z półfinałów (Finał)

7. TERMINARZ ROZGRYWEK
• Prowadzący, po konsultacji z zawodnikami, ustala kalendarz rozgrywek.
• Prowadzący, udostępnia również kontakty do wszystkich uczestników innym
zawodnikom w celu indywidualnego umawiania się na mecze.2
• W celu zarezerwowania kortu należy zgłosić się do prowadzącego rozgrywki lub
zarezerwować kort na www.twojtenis.pl
• Wyznaczone mecze mogą być w wyjątkowych przypadkach przełożone tylko za zgodą
przeciwnika i Prowadzącego rozgrywki, którego trzeba poinformować o chęci
przełożenia meczu. W przypadku problemów z terminem rozegrania meczu o zaistniałej
sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Prowadzącego.
• UWAGA! Gdy uczestnik z jakiegoś powodu nie może rozegrać spotkania zobowiązany jest
do odwołania zarezerwowanego kortu do 24 godzin przed terminem rozegrania meczu,
w innym wypadku jest zobowiązana do wniesienia opłaty za kort
(1h-50 zł) oraz przegrywa mecz walkowerem.3
• Organizator, zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu danego pojedynku.
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Wszystkie mecze ustalone indywidualnie pomiędzy zawodnikami należy zgłosić prowadzącemu rozgrywki w
innym wypadku nie będą one traktowane jako mecze ligowe.
3
Zawodnik może nie zostać ukarany walkowerem w przypadku, gdy przeciwnik zgodzi się rozegrać spotkanie w
innym terminie.

8. NAGRODY
• Główną nagrodą dla zwycięzców każdej Ligii jest BON O WARTOŚĆI 500 ZŁ DO
WYKORZYSTANIA W SKLEPIE TENISOWYM TENIS STORE4
• Zdobywcy drugiego oraz trzeciego miejsca w rozgrywkach otrzymają puchary oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
• Wśród wszystkich uczestników rozgrywek, którzy zjawią się na oficjalnym zakończeniu
Ligii (14.04.2019) zostaną rozlosowane upominki.
9. ZASADY KLASYFIKACJI
• Zawodnicy w I Fazie zostają sklasyfikowani na podstawie punktów zdobytych w meczach
ligowych zgodnie z poniższym kluczem:
o Za rozegranie meczu i przegraną 0:2 (tzw. Wyjście na kort) – 1 pkt
o Za przegraną 1:2 – 2 pkt
o Za wygraną 2:1 lub 2:0 – 4 pkt
• W przypadku, gdy zawodnicy będą mieli jednakową ilość punktów, o kolejności w tabeli
decyduje kolejno:
o bezpośredni mecz
o ilość wygranych meczy
o różnica wygranych do przegranych setów
o losowanie
• W przypadku, gdy zawodnik rozegra mniej niż 50 % spotkań w I Fazie Ligii, zostaje on
nieklasyfikowany w Tabeli rozgrywek.
• W przypadku, gdy obaj zawodnicy nie stawią się na meczu w wyznaczonym terminie,
a Prowadzący nie został wcześniej poinformowany zawodnikom grozi dyskwalifikacja.
• W przypadku, gdy zawodnik wycofa się z rozgrywek, niezależnie od ilości zdobytych
punktów, zostaje on nieklasyfikowany w Tabeli rozgrywek, jego dotychczasowe wyniki są
anulowane oraz nie bierze udziału w II fazie rozgrywek.
10. WALKOWER
Za niestawienie się do meczu w wyznaczonym terminie przyznaje się walkowera osobie
obecnej, osoba, która nie stawi się, zobowiązana jest do pokrycia kosztów kortu (1h).
Za odwołanie meczu mniej niż 24 h przed wyznaczonym terminem przyznaje się walkowera
osobie gotowej do gry z wyjątkiem, gdy ta osoba wyrazi chęć zagrania meczu w innym
terminie. Osoba, która odwołuje mecz zobowiązana jest do pokrycia kosztów kortu (1h) bez
względu na to czy mecz zostanie rozegrany w innym terminie.
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Siedziba sklepu Tenis Store mieści się na terenie obiektu tenisowego Krak Tenis przy ulicy Radzikowskiego 109
w Krakowie.

11. ODWOŁANIA I PROTESTY
• Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w pierwszej instancji Prowadzący, w drugiej instancji
pozostali przedstawiciele Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne. Organizator
zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników meczy lub spotkań wstecz w
uzasadnionych przypadkach.
• Uczestnikom przysługuje protest odnośnie:
o decyzji o walkowerze
o każdego naruszenia niniejszego regulaminu przez pozostałych uczestników
• Protest składa się pisemnie, zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi:
o Protest powinien zawierać zwięzły opis zarzutów i wykazanie dowodów na ich
poparcie
o Protesty rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu 48h od złożenia. O uznaniu
bądź odrzuceniu protestu protestujący są powiadamiani osobiście.
12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych
kontaktowych innym uczestnikom.
• Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku
przez Organizatora w celu promocji ALKT oraz ALKTK poprzez publikowanie zdjęć z
rozgrywek na stronach internetowych: "www.kraktenis.pl" oraz "www.facebook.com
/AkademiaTenisowaKrakTenis".
• Uczestnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na publikowanie swoich danych
osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej "www.kraktenis.pl”.
• Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych
spotkań i przestrzegania niniejszego regulaminu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe
podczas rywalizacji sportowej. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą
udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Organizatorzy życzą zaciętej rywalizacji i jak najlepszych wyników!

