
  

REGULAMIN LETNIEJ LIGI TENISOWEJ OTC 2019 

Cele i zasady uczestnictwa 

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

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

5. W rozgrywkach może wziąć udział maksymalnie 40 Zawodników. O udziale w rozgrywkach decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

System rozgrywek 

6. Rozgrywki trwają od 29.06.2019 r. do 31.08.2019 r. 

7. Do dnia 28.06.2019 r. stworzona zostaną tzw. ligi tenisowe.  

8. Zgłoszeni zawodnicy zostaną przypisani do jednej z dwóch lig tenisowych poprzez losowanie, przy 

czym Zawodnicy którzy brali udział w Turnieju Masters zajmą rozpisane miejsca 1-5 w obu ligach 

(równy podział zgłoszonych Zawodników). 

9. Zgłoszenia wysyłać można do 27.06. 2018 r. (włącznie) poprzez formularz dostępny na stronie 

internetowej http://www.otclub.pl/aktualnosci 

10. W rozgrywkach Letniej Ligi Tenisowej OTC mogą brać udział zarówno osoby, które brały udział w 

dotychczasowych rozgrywkach Ligi Tenisowej OTC, jak i osoby które nie brały udziału w regularnych 

rozgrywkach.  

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

12.  Do decyzji zawodników należy sposób rozegrania trzeciego seta (dopuszcza się możliwość 

rozstrzygnięcia meczu w super tie - breaku).  

13. W przypadku, gdy kilku uczestników, będzie miało taką samą liczbę punktów, pod uwagę będzie 

brana liczba rozegranych meczów, a następnie liczba wygranych meczów. 

14. Każdy uczestnik ma prawo wyzwania do gry innego uczestnika, bez względu na aktualne miejsce w 

tabeli. 

15. W celu wyzwania należy ;  

• poinformować Wyzwanego, oraz Organizatora, o fakcie wyzwania, telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną ;  



• zaproponować dwa terminy rozegrania spotkania , do wyboru Wyzwanego   

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

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

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

18. W przypadku nieodwołania 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. 

19. 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 

20. Obowiązkiem zwycięzcy jest poinformowanie Organizatora o wyniku spotkania tuż po rozegranym 

meczu, poprzez uzupełnienie formularza, znajdującego się w recepcji. 

21. 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.  

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

23. Na koniec Letniej Ligi Tenisowej OTC, 4 pierwsze miejsca każdej ligi zostaną nagrodzone awansem w 

Lidze Tenisowej OTC, która ruszy od września: 

• I miejsce – awans o 15 miejsc 

• II miejsce – awans o 10 miejsc 

• III miejsce – awans o 5 miejsc 

• IV miejsce – awans o 2 miejsca 

24. Dodatkowo Zawodnik o największej liczbie rozegranych meczów nagrodzonych zostanie voucherem 

na miesiąc zajęć w Akademii Tenisa OTC dla dorosłych w grupie PRO (do wykorzystania do końca 

grudnia 2019 roku). 

25. Pierwsze 10 miejsc Ligi Tenisowej OTC pozostaje niezmienne po rozegraniu Turnieju Masters. 

Oznacza to, że Zawodnik otrzymujący dodatkowy awans w ramach Turnieju Towarzyszącego lub 

Letniej Ligi OTC, może awansować maksymalnie na 11 miejsce Ligi Tenisowej OTC. 

26.  W przypadku, w którym więcej niż 1 zawodnik ma możliwość awansu na 11 miejsce Ligi Tenisowej 

OTC, pierwszeństwo ma Zawodnik, który zajmuje w Lidze wyższe miejsce. 
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27.  Warunkiem uznania awansu zdobytego podczas Ligi Letniej jest wysłanie zgłoszenia do Ligi 

Tenisowej OTC w wyznaczonym przez organizatora terminie. W przypadku późniejszych zgłoszeń 

dodatkowe awanse zdobyte w lidze oraz turniejach nie zostaną uznane, a Zawodnik zgodnie z 

regulaminem dopisywany jest do ostatniej ligi. 

Organizacja spotkania, przepisy gry 

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

Koszty udostępnienia Zawodnicy ponoszą solidarnie ( po 50 %). 

29. 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); 

• rezerwacji nieodwołanych lub odwołanych po terminie zgodnym z regulaminem Okęcie 
Tennis Club. 

30. Obowiązkiem graczy jest punktualne przybycie na mecz. W przypadku spóźnienia ponad 15 minut 

przeciwnikowi przysługuje walkower.  

31. Piłki zapewnia zawodnik wyzywający.  

32. Spotkania rozgrywane są bez sędziego. 

  

Administracja 

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

dalej Administratorem 

32. Zadania i uprawnienia Administratora    

• sporządzanie i aktualizacja list Ligi Letniej 

• 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 wobec 

każdego uczestnika naruszającego regulamin lub winnego niesportowego zachowania.   

33. Okęcie Tennis Club nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z 

rozgrywkami Letniej Ligi Tenisowej OTC, w szczególności za urazy uczestników lub innych osób oraz 

szkody majątkowe.  

  


