Regulamin Ligi Tenisowej Smecz w Warszawie
1) Mecze ligowe rozgrywane są na kortach klubu tenisowego Smecz w Warszawie przy
ul. Stokłosy 2A.
2) Opłaty i rezerwacje:
a) Uczestnicy Ligi nie ponoszą z tytułu gry w Lidze żadnych dodatkowych opłat
(wpisowego) poza kosztem wynajmu kortu. Dla graczy ligowych obowiązuje
specjalny rabat od ceny standardowej i dotyczy on wyłącznie rozgrywanych
meczów ligowych. Rabat jest ustalany przez klub osobno na każdy sezon ligowy,
letni i zimowy. Koszt wynajmu kortu jest podany na stronie internetowej klubu,
informacją o rabacie ligowym służy również recepcja klubowa.
b) Mecze umawiają ze sobą uczestnicy ligi. Rezerwacją kortu na mecz ligowy
zajmuje się Wyzywający. Może to zrobić osobiście, telefonicznie (tel. recepcji
klubowej (22) 644 09 94) lub za pośrednictwem rezerwacji online w systemie
korty.org (https://korty.org/smecz/grafik) po uprzednim zarejestrowaniu się w
systemie korty.org.
c) Uczestnicy meczu ligowego zobowiązani są do uiszczenia zapłaty za wcześniej
zarezerwowany kort w pełnym wymiarze godzin, których dotyczyła rezerwacja,
niezależnie od czasu trwania meczu ligowego. Organizator prosi o dokonywanie
przemyślanych rezerwacji kortu, gdyż wcześniejsze zakończenie gry nie uprawnia
do pomniejszenia kosztów wynajmu kortu, które następują zgodnie z poczynioną
rezerwacją.
3) Organizacja rozgrywek:
a) Liga rozgrywana jest w 2 sezonach wiosna/lato (maj- wrzesień) i jesień/zima
(październik-kwiecień). Każdy sezon jest podzielony cykle, które są czasem na
rozegranie spotkań grupowych i trwają odpowiednio około 1,5 miesiąca.
b) Zawodnicy podzieleni są na grupy, ilość grup zależy od ilości zgłoszonych
chętnych. Pełna grupa liczy 6 zawodników, którzy grają każdy z każdym 1 mecz.
Rozgrywane są maksymalnie 2 sety, które mogą zakończyć się tie-breakiem do 7,
w przypadku stanu 1-1 w setach, w miejsce 3 seta rozgrywany jest mistrzowski
tie-break do 10 wygranych punktów.
c) Wyzywający i Wyzwany zobowiązani są przedstawić po 2 terminy, z których
jeden musi dotyczyć okresu weekendowego. W przypadku niemożności ustalenia
terminu z winy obu graczy, spotkanie nie dochodzi do skutku a wyzwanie jest
anulowane. Umówiony mecz można odwołać, jednak nie później niż 24 godziny
przed grą. Jeśli z winy któregoś gracza dwukrotnie z rzędu dochodzi do
anulowania terminu tego samego meczu to wiąże się ono z przyznaniem
walkoweru (zwycięstwa 6-0, 6-0) stronie przeciwnej. Organizator Ligi liczy na
dobrą wolę graczy ligowych, że znajdą oni porozumienie w kwestii uzgodnienia
terminów gry. Kwestie sporne, w tym brak możliwości kontaktu z graczem, będą
rozpatrywane indywidualnie i można je zgłaszać do organizatora rozgrywek
mailowo pod adresem admin@kortysmecz.pl.
d) Piłki dostarcza Wyzywający, powinny to być przynajmniej 2 nowe piłki,
dopuszcza się również grę piłka używanymi po uprzedniej zgodzie obu graczy.
e) Punktacja liczona jest następująco: 2 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za przegraną,
0 punktów za walkower (nie rozegrany mecz). W przypadku kontuzji podaje się
ilość gemów powstałych w chwili kontuzji np. w przypadku stanu 5-4, mecz
kończy się wynikiem 5-4, 6-0 i odpowiednio 2 i 1 punktem dla graczy.
f) Po każdym zakończonym cyklu 2 zawodników z grupy awansuje do wyższej
grupy a 2 spada do niższej grupy. Podstawą awansu/spadku jest liczba zdobytych
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punktów lub w przypadku równej ilości punktów: lepszy bilans wygranych
meczy, w dalszej kolejności lepszy bilans wygranych setów lub gemów we
wszystkich rozegranych meczach w grupie.
Po zapisie start w lidze rozpoczyna się od ostatniej istniejącej grupy ligowej,
wyjątkiem jest powrót po okresie „zamrożenia” miejsca w grupie oraz przyznanie
„dzikiej karty” przez Organizatora rozgrywek. W przypadku zaistnienia wolnych
miejsc w grupach ligowych w trakcie trwania cyklu np. w przypadku wycofania
lub „zamrożenia” miejsca na cały cykl, Organizator zastrzega sobie możliwość
przyznania „dzikiej karty”, która uprawnia do startu w lidze od innej grupy niż
ostatnia istniejąca w lidze. Warunkiem przyznania „dzikiej karty” są osiągnięcia w
turniejach Ligi Smecz i/lub w dotychczasowych startach ligowych np. przed
wycofaniem z rozgrywek.
Istnieje możliwość zgłoszenia u Organizatora nieobecności w rozgrywkach, która
nosi nazwę „zamrożenia” miejsca w grupie. Okres nieobecności może trwać
maksymalnie 1 cykl. W okresie „zamrożenia” nie można wyzywać ani być
wyzwanym w ramach rozgrywek. Jeśli w okresie zamrożenia miejsca w grupie nie
był rozegrany żaden mecz przez osobę zgłaszającą „zamrożenie” to wiąże się ono
ze spadkiem o 1 grupę w układzie ligowym.
Brak aktywności w lidze przez cały okres trwania cyklu (0 rozegranych spotkań)
wiąże się z wycofaniem gracza z rozgrywek ligowych z powodu nieaktywności.
Minimum ligowej aktywności wynosi 1 rozegrany mecz/cykl. Wyjątkiem jest
sytuacja rozpoczęcia startu ligowego w chwili zapisu do rozgrywek.
Zawodnicy startujący w rozgrywkach Ligi Smecz uprawnieni są do startu w
okresowych turniejach Ligi Smecz, w których rozstawienie następuje na podstawie
miejsc zajmowanych w grupach ligowych.
Gracze startują w Lidze na swoją odpowiedzialność, organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, które powstaną w czasie rywalizacji w
ramach rozgrywek ligowych.
Udział w rozgrywkach Tenisowych Smecz wiąże się ze zgodą na przetwarzanie
danych osobowych i obejmuje podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu i
adresu e-mail w celach kontaktowych z uczestnikami ligi tenisowej. Udział w
rozgrywkach wiąże się z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie
wybranych spotkań rozgrywanych w ramach Ligii i zamieszczanie ich na stronie i
facebooku organizatora, Klubu Tenisowego Smecz w Warszawie.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może być cofnięta w każdym
czasie, przesyłając e-mail na podane niżej dane kontaktowe. Przetwarzanie danych
przed cofnięciem zgody jest zgodne z prawem. Dane przechowywane są przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, nie
dłużej niż do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub po upływie 12
miesięcy od dnia przekazania danych.
Administratorem podanych danych osobowych jest PH SMECZ JANUSZ SĘK z
siedzibą w Warszawie. Dane osobowe są udostępniane wyłącznie pracownikom i
współpracownikom Administratora. Kontakt z Administratorem: PH SMECZ
JANUSZ SĘK, ul. Stokłosy 2a, 02-787 Warszawa, e-mail: jsek_4@hotmail.com.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również do
rozstrzygnięć w spornych kwestiach między graczami.

