Regulamin I edycji „Czeladzkiej Ligi Tenisa Ziemnego”
Letnia Liga Singlowa 2020

1. Miejsce i termin rozgrywek
Rozgrywki rozpoczynają się w dniu 21.07.2020 roku, planowany termin zakończenia do
końca września 2020r. Liga Tenisa Ziemnego organizowana jest przez Stowarzyszenie
Czeladzka Akademia Tenisa przy współpracy z MOSiR Czeladź.
Głównym miejscem rozgrywania spotkań ligowych są korty miejskie zlokalizowane na
obiektach MOSiR Czeladź ul. Mickiewicza.
1. Istnieje również możliwość rozegrania meczu ligowego w dowolnym ośrodku tenisowym
jeśli tylko zawodnicy wyrażą OBUSTRONNĄ zgodę na takie rozwiązanie.
2. Uczestnictwo i opłaty
W Lidze udział mogą wziąć mieszkańcy oraz sympatycy miasta Czeladź, którzy zaakceptują
regulamin Ligi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zapisy przyjmowane są do 20.07.2020r.
Każdy startuje na własną odpowiedzialność i w razie kontuzji lub wypadku nie będzie rościć
żadnych pretensji do Organizatorów. O udziale w rozgrywkach Ligi decyduje kolejność
zgłoszeń.
3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
Rozgrywki odbywają się w formule ligowej kobiet i mężczyzn z podziałem na dwie grupy: A
i B , w każdej grupie obowiązuje system rozgrywek: „każdy z każdym” .
Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 6:6 w secie rozgrywany
jest tie-break do 7 punktów. W przypadku stanu 1:1 w setach, o wygranej decyduje trzecia
partia, rozgrywana tak jak dwie poprzednie. Niezwłocznie po zakończonym meczu
ZWYCIĘZCA powinien podać Organizatorowi dokładny wynik. W przypadku, gdy mecz
zostanie przerwany ze względu na złe warunki atmosferyczne, zawodnicy mają obowiązek
dokończyć go w możliwie najkrótszym czasie. Organizatorzy
podają do wiadomości
harmonogram poszczególnych kolejek rozgrywek wraz z telefonami do uczestników Ligi.
Osoba umieszczona w terminarzu jako pierwsza (lewa strona) jest GOSPODARZEM meczu,
osoba umieszczona w terminarzu jako druga (prawa strona) jest gościem. Bez względu na to
kto jest gospodarzem/gościem danego meczu OBIE STRONY są odpowiedzialne za
wykonanie telefonu i umówienie się na rozegranie pojedynku. GOSPODARZ jest
zobowiązany do rezerwacji kortu. OBYDWAJ uczestnicy spotkania powinni ustalić dogodny
termin i godzinę rozegrania spotkania. Bez względu na to kto jest gospodarzem danego

meczu, opłata za wynajem kortu zawsze dzielona jest pomiędzy OBYDWU zawodników pół
na pół i regulowana po zakończeniu spotkania.
Wszystkie mecze danej rundy należy rozegrać w terminie dogodnym dla obu zawodników,
jednak nie później niż do końca wyznaczonego terminu danej rundy. Sugerowany termin
rozgrywania meczy to – jeden co 2 tyg. Jeżeli istnieją przeszkody (np. kontuzja, wyjazd) z
rozegraniem meczu z przeciwnikiem z najbliższej kolejki to można rozgrywać mecze z innym
przeciwnikiem.
Rozegranie wszystkich spotkań do połowy września 2020 leży w interesie każdego uczestnika
Ligi. Jeżeli zawodnik nie stawi się na umówiony termin meczu to jest to równoznaczne z
walkowerem. Jeżeli zawodnik będzie unikał rozegrania meczu mimo 3-krotnej próby
ustalenia terminu meczu to organizatorzy Ligi mogą przyznać walkower na korzyść osoby
która proponowała terminy rozegrania meczu.
4. Tabela i zasady punktacji:
•
•
•
•
•

za zwycięstwo 2:0 zawodnik otrzymuje 3 punkty
za zwycięstwo 2:1 zawodnik otrzymuje 2 punkty
za porażkę 1:2 zawodnik otrzymuje 1 punkty
za porażkę 0:2 zawodnik otrzymuje 0 punkt
za oddanie meczu walkowerem 0 punktów

Po każdej kolejce tworzona tabela wyników będzie dostępna na stronie internetowej.
O miejscach w tabeli decydują kolejno:
•

ilość zdobytych dużych punktów

•
•
•

stosunek setów zdobytych do straconych
stosunek gemów zdobytych do straconych
wynik bezpośredniego spotkania

4. Klasyfikacja końcowa
Zawodnicy z 2 pierwszych miejsc z każdej grupy utworzą pary półfinałowe: zawodnik z 1
miejsca z gr. A zagra z zawodnikiem z 2 miejsca z gr. b, zawodnik z 1 miejsca z gr. B zagra z
zawodnikiem z 2 miejsca z gr. A. Przegrani rozegrają mecz o 3 miejsce z zwycięzcy par
półfinałowych rozegrają mecz o 1 miejsce w Lidze.
Finał rozgrywek odbędzie się w dniu wyznaczonym przez organizatorów.
6. Sędziowanie
Zawodnicy sami sędziują zawody wg „Zasad sędziowania w grze bez sędziów głównych”
uchwalonych przez Kolegium Sędziów PZT z 02.03.2002r. 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. Organizatorzy nie odpowiadają za zachowanie uczestników Ligi na
korcie oraz poza kortem i nie będą brali odpowiedzialności za rozstrzyganie sporów/
konfliktów zaistniałych pomiędzy uczestnikami danego spotkania.

7. Postanowienia końcowe
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego
regulaminu. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do natychmiastowego
wykluczenia danego zawodnika z udziału w lidze z powodu rażącego łamania zasad
regulaminu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Stowarzyszenie Czeladzka
Akademia Tenisa z siedzibą w Czeladzi oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi informują, że:
1. Administratorami Danych Osobowych są: Stowarzyszenie Czeladzka Akademia Tenisa z siedzibą w
Czeladzi, 41-253 Czeladź, ul. Zwycięstwa 20/3, tel. 790 221 335, e-mail: ola.janeczek@gmail.com oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, 41-250 Czeladź, ul. Sportowa 2, tel. 32 265 42 32, e-mail:
sekretariat.mosir@interia.pl;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):
Stowarzyszenie Czeladzka Akademia Tenisa z siedzibą w Czeladzi - inspektora nie powołano,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi: e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Dane osobowe Pani /Pana lub Państwa dziecka przetwarzane będą w związku z udziałem w Czeladzkiej Ligi
Tenisa Ziemnego, przetwarzane dane to: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres e-mail oraz wizerunek. Dane
będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231 z
późn. zm.) dotyczącego rozpowszechniania wizerunku;
4. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana lub Państwa dziecka będą osoby fizyczne i podmioty prawne
mające dostęp do mediów lokalnych, stron internetowych, stron Facebook Organizatorów lub Urzędu Miasta
Czeladź zgodnie z wyrażoną zgodą;
5. Dane osobowe Pani/Pana lub Państwa dziecka będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej ze względu na położenie serwera portalu Facebook;
6. Ze względu na sposób udostępniania danych osobowych nie określa się okresu przechowywania tych danych;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w Czeladzkiej Ligi
Tenisa Ziemnego;
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostaną zebrane.

