
 

Regulamin Ligi Tenisowej Okęcie Tennis Club 

SEZON 2016/2017 

Cele i zasady uczestnictwa 

1. Organizatorem Ligi Tenisowej jest Okęcie Tennis Club w Warszawie. 

2. Celem Ligi jest stworzenie wszystkim tenisistom - amatorom, korzystającym z usług Okęcie 

Tennis Club, stałej możliwości rywalizacji z graczami o zbliżonym lub wyższym poziomie gry, a 

przez to doskonalenie swoich umiejętności. 

3. Liga prowadzona jest w kategorii "Open" - dla wszystkich uczestników, bez ograniczeń 

wiekowych (kategoria Open według AiS). 

4. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przystępując do 

Ligi każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

Kalendarz rozgrywek 

5. Rozgrywki trwają od 05.09.2016 r. do 11.06.2017 r. 

6. Do dnia 04.09.2016 r. stworzone zostaną tzw. ligi tenisowe. 

7. Ligi tenisowe składać się będą z 6-8 Zawodników. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może 

zwiększyć liczbę graczy w ostatnich dwóch ligach do 9 Zawodników. 

8. O miejscu w Lidze decydować będzie miejsce zajęte w Lidze OTC w sezonie 2015/2016 oraz 

„dodatkowe awanse” zdobyte w tzw. Turnieju Towarzyszącym (18.06.2016) oraz w rozgrywkach 

Letniej Ligi Tenisowej OTC 2016. 

9. Osoby, które brały udział w lidze w sezonie 2015/2016 są zobowiązane do potwierdzenia chęci 

dalszej gry w sezonie 2016/2017 do 30.08.2016 r. poprzez wypełnienie formularza na stronie 

http://www.otclub.pl/tenis/liga i zaakceptowanie regulaminu na sezon 2016/2017.  

10. Lista uczestników z sezonu 2015/2016 nie jest przenoszony automatycznie na sezon 2016/2017. 

W przypadku braku terminowego zgłoszenia Zawodnika, biorącego udział w rozgrywkach w 

sezonie 2015/2016, zostaje on zgodnie z regulaminem zapisany na koniec listy Zawodników. 

11. Osoby, które dotychczas nie brały udziału w Lidze Tenisowej OTC również mogą zapisać się do 

rozgrywek przez stronę http://www.otclub.pl/tenis/liga  najpóźniej do dnia 30.08.2016 r.  

O miejscu na liście i przydziale do ligi osób, które nie brały do tej pory udziału w Lidze, 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 



12. Do Ligi Tenisowej OTC można dołączyć w trakcie trwania rozgrywek kontaktując się z 

Administratorem Ligi mailowo liga@otclub.pl. Zgłoszona osoba zostanie dopisana do ostatniej 

ligi. W przypadku braku miejsc w ostatniej lidze, kolejna liga może zostać utworzona przy 

minimum 6 zgłoszonych Zawodnikach. 

13.  Rozgrywki ligowe składać się będą z pięciu rund: 

 5 września 2016 – 30 października 2016 (55 dni) 

 31 października 2016 –  25 grudnia 2016 (55 dni) 

 26 grudnia 2016 – 26 lutego 2017 (62 dni) 

 27 lutego 2017 – 23 kwietnia 2017 (55 dni) 

 24 kwietnia 2017 – 11 czerwca 2017 (48 dni) 

14. W czerwcu 2017 r. rozegrany zostanie Turniej Masters dla 10 najlepszych Zawodników (I Liga 

oraz dwie dzikie karty przyznawane przez OTC) oraz Turniej Towarzyszący dla wszystkich 

pozostałych Uczestników Ligi. 

15. Turniej Masters jest integralną częścią rozgrywek Ligi Tenisowej OTC w danym sezonie. 

Rezygnacja z udziału w Turnieju Masters oznacza zwolnienie miejsca na liście turniejowej na 

korzyść Zawodnika z kolejnego miejsca w rankingu. Szczegóły uczestnictwa określa oddzielny 

regulamin Turnieju Masters. 

System rozgrywek 

16. Liga rozgrywana jest systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (mecz i rewanż).  

Do decyzji Zawodników należy sposób rozegrania trzeciego seta (dopuszcza się możliwość 

rozstrzygnięcia meczu w super tie-breaku). 

17. Każdy z Zawodników musi rozegrać minimum 4 mecze w ciągu rundy. W przypadku nie 

rozegrania minimalnej wymaganej liczby meczów Zawodnik zostaje przesunięty do ostatniej ligi. 

Wyjątek stanowią kontuzje i dłuższe wyjazdy zgłoszone do Administratora Ligi drogą mailową. 

18. W celu wyzwania należy : 

 poinformować Wyzwanego, oraz Organizatora, o fakcie wyzwania, telefonicznie lub mailowo, 

 zaproponować dwa terminy rozegrania spotkania, do wyboru Wyzwanego. 

19. Obowiązkiem Wyzwanego jest podjęcie wyzwania i potwierdzenie terminu spotkania.  

20. Zgodnie z regulaminem Okęcie Tennis Club, rezygnacje z rezerwacji przyjmowane są przez 

recepcję klubu na 24h przed zaplanowaną grą, drogą mailową (biuro@otclub.pl).  

 



21. W przypadku nie odwołania rezerwacji lub odwołania rezerwacji w późniejszym terminie niż 24h 

przed planowaną rezerwacją klient zobowiązany jest do opłacenia rezerwacji : 

 według regularnego cennika klubu, nie uwzględniającego zniżek ligowych; 

 finansowo odpowiedzialną uznaje się osobę, która dokonała rezerwacji kortu; 

 rozliczenia pomiędzy zawodnikami powinny odbywać się z uwzględnieniem zasad fair play; 

 rozliczenia pomiędzy zawodnikami nie leżą w gestii Okęcie Tennis Club. 

22.  Obowiązująca punktacja : 

 zwycięstwo 2:0 (również przez walkower) - 4 punkty 

 zwycięstwo 2:1 – 3 punkty 

 porażka 1:2 – 2 punkty 

 porażka 0:2 – 1 punkt 

23. W przypadku gdy kilku Zawodników ma taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w rankingu 

przysługuje Zawodnikowi, który rozegrał większą liczbę meczów. W przypadku takiej samej liczby 

rozegranych meczów wyższe miejsce w rankingu przysługuje Zawodnikowi o większej liczbie 

wygranych meczów. 

24. Obowiązkiem zwycięzcy jest poinformowanie Organizatora o wyniku spotkania tuż po 

rozegranym meczu, poprzez uzupełnienie formularza, znajdującego się w recepcji. 

25. Wyniki nie wpisane do tabeli, wpisane bez daty zakończenia meczu lub wpisane błędnie mogą 

zostać uznane przez Organizatora za nierozegrane przez co nie zostaną uwzględnione w  

rankingu. 

26. W przypadku rozegrania tylko części meczu do końca trwającej rundy, mecz zostaje uznany za 

nierozegrany. 

27. Po każdej rozegranej rundzie mają miejsce spadki i awanse Zawodników. 

 Awans – 3 Zawodników o największej liczbie punktów zostaje przeniesiona do ligi wyższej  

 Spadek – 3 Zawodników o najmniejszej liczbie punktów zostaje przeniesiona do ligi niższej  

 

 

 

 

 



Kontuzje i rezygnacje 

28. W przypadku rezygnacji Zawodnika z dalszej gry w Lidze OTC Zawodnik ma obowiązek 

zgłoszenia tego faktu do Organizatora drogą mailową w trybie natychmiastowym. 

29. W przypadku kontuzji lub dłuższego wyjazdu Zawodnika (wyjazd co najmniej 30-dniowy) 

utrudniającego rozegranie minimalnej liczby meczów ma on obowiązek zgłoszenia tego faktu do 

Administratora Ligi drogą mailową pod adres liga@otclub.pl najszybciej jak to będzie możliwe. W 

przypadku nie rozegrania minimalnej wymaganej liczby meczów Zawodnik nie zostanie 

przeniesiony do ostatniej ligi, będzie natomiast brany pod uwagę w Spadkach i Awansach do lig 

sąsiadujących. 

30. Administrator Ligi ma prawo nie uwzględnić zgłoszenia kontuzji lub wyjazdu jeżeli zgłoszenie 

zostanie wysłane z opóźnieniem lub jeżeli Administrator Ligi uzna, że zaistniała sytuacja nie 

uniemożliwiła rozegrania minimalnej wymaganej liczby meczów. W tej sytuacji decyzją 

Administratora Ligi Zawodnik może zostać przesunięty do ostatniej ligi. 

31. W przypadku zgłoszenia kontuzji przez Zawodnika walkower zostanie przyznany jedynie 

Zawodnikom, którzy byli już umówieni na mecz z kontuzjowanym Zawodnikiem.  

Za walkower może zostać uznany jedynie mecz wpisany do systemu rezerwacji OTC z podaniem 

nazwisk obu Zawodników. Pozostali Zawodnicy nie mogą ubiegać się o walkower, także w 

sytuacji gdy kontuzjowany Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach do końca trwającej 

rundy. 

32. W przypadku braku aktywnego udziału w Lidze i braku kontaktu (przez okres 2 tygodni) z 

Zawodnikiem Administrator Ligi może uznać, że Zawodnik zrezygnował z dalszego udziału w 

Lidze Tenisowej OTC. 

Organizacja spotkania . Przepisy gry 

33. Wyzywający dokonuje rezerwacji kortu na czas niezbędny i wystarczający dla rozegrania 

spotkania. Koszty wynajmu ponoszą solidarnie ( po 50 %) Wyzywający i Wyzywany. 

34. Uczestnikom Ligi przysługuje zniżka na wynajem kortu w wysokości 30% zniżki od ceny 

detalicznej z wyjątkiem: 

 godzin „happy hour” (godz. 12.00 – 14.00 oraz 22.00 – 23.00);  

 promocji „śniadania mistrzów” (obowiązuje cennik promocyjny); 

 innych promocji okresowych 

 rezerwacji nie odwołanych lub odwołanych po terminie zgodnym z regulaminem Okęcie 

Tennis Club. 

 



35. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia jednego z 

Zawodników (co najmniej 15 minut), Zawodnikowi obecnemu w klubie przysługuje walkower. 

Zawodnik obecny w klubie może przyznać walkowera lub wyrazić zgodę na rozegranie meczu w 

innym terminie. W przypadku wyboru walkowera Zawodnik obecny w klubie musi wpisać do tabeli 

wynik meczu 6/0 6/0. W przypadku nie wpisania wyniku w dniu umówionego spotkania 

Administrator Ligi może uznać, że Zawodnik zgodził się na rozegranie meczu w innym terminie. 

36. W przypadku odwołania spotkania przez jednego z Zawodników tego samego dnia, przed 

stawieniem się jednego z Zawodników w klubie, Zawodnikowi gotowemu do rozegrania spotkania 

przysługuje walkower. W tej sytuacji walkower przysługuje wyłącznie w przypadku gdy Zawodnik, 

z którego powodu mecz nie odbył się, potwierdzi ten fakt Administratorowi Ligi. 

37. Piłki zapewnia zawodnik wyzywający. 

38. Spotkania rozgrywane są bez sędziego. 

Administracja 

39. Nadzór nad przebiegiem rozgrywek Ligi będzie sprawowała osoba wyznaczona przez Klub 

zwana dalej Administratorem Ligi (liga@otclub.pl). 

40. Zadania i uprawnienia Administratora Ligi 

 sporządzanie i aktualizacja list Ligi Tenisowej 

 utrzymywanie rejestru wyzwań i rozegranych spotkań; 

 ostateczna i wiążąca interpretacja niniejszego regulaminu oraz przepisów gry w tenisa; 

 ostateczne i wiążące rozstrzyganie wszelkich sporów; 

 prawo podjęcia postępowania dyscyplinarnego, włącznie z wykluczeniem z udziału w 

Lidze Tenisowej OTC wobec każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego 

niesportowego zachowania 

41. Okęcie Tennis Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w 

związku z rozgrywkami Ligi Tenisowej OTC, w szczególności za urazy uczestników lub innych 

osób oraz szkody majątkowe.   

42. Okęcie Tennis Club zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania rozgrywek w 

celu uszczegółowienia regulaminu. 


