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REGULAMIN 

 

„IV Sandomierska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego 2022” 

 

 

Honorowy Patronat  

 

Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza 

 

 

 

Założenia organizacyjne: 

 

1. ORGANIZATOR  

 

● Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu 

● Urząd Miejski w Sandomierzu 

● Akademia Sportu & Zabawy 

 

2. CEL  

● Umożliwienie aktywnego wypoczynku  

● Popularyzacja Tenisa Ziemnego w wydaniu rekreacyjnym 

● Propagowanie zdrowego stylu życia 

● promocja Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej 

 

 

3. TERMIN I MIEJSCE   

 

Miejsce: 

- Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu – Korty Tenisowe  

- Akademia Sportu & Zabawy – Korty Tenisowe w Kobiernikach 

 

Termin – planowane rozpoczęcie Ligi – 21.05.2022 

Zakończenie - 31.10.2022 

 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- WPISOWE: kwota – 50,00 zł  płatne przelewem na konto organizatora 
 
UWAGA: Wpisowe nie podlega zwrotowi! 
-Wymagana płatność do 19.05.2022 roku  
-Brak wpłaty wpisowego w wymaganym terminie skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w 
rozgrywkach Ligi Tenisa Ziemnego. 
 
KONTO ORGANIZATORA: 
MOSiR w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz 
BANK SPÓŁDZIELCZY w Sandomierzu 
62 9429 0004 2001 0001 9057 0001 
 

 

- Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich 

uczestnictwo w lidze, natomiast zawodnicy niepełnoletni zgłaszają się z rodzicami (opiekunami), bądź podpisanym 
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przez nich zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych.  

 

 

5. ZGŁOSZENIA 

- Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem 

marketing@mosir.sandomierz.pl 

- ilość przyjmowanych zawodników jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń  

( 20 zawodników )  

-termin przyjmowania zgłoszeń mija 10.05.2022 

- Koordynator techniczny Ligi Tenisa Ziemnego p. Dariusz Ogrodnik 

- Koordynator merytoryczny Ligi Tenisa Ziemnego p. Sebastian Słodownik 

6. NAGRODY 

I miejsce – Puchar + statuetka  + nagroda rzeczowa  

II miejsce – Puchar + statuetka +  nagroda rzeczowa 

III miejsce – Puchar + statuetka + nagroda rzeczowa 

Puchar Fair Play -  

 

7. REGULAMIN  

Zawodnicy są zobowiązani do zalogowania się w systemie tenis4u (www. tenis4u.pl).  

Dzięki aplikacji możliwy będzie  dostęp do bazy Ligi Tenisa Ziemnego (rezerwacja kortów, rejestracja wyników 

oraz tabela zbiorcza Ligi). 

- Dopuszcza się rozegranie meczów na innym obiekcie sportowym – (opłata po stronie zawodników 

rozgrywających mecz) 

Liga: 

- Gracze rozgrywają mecze w systemie grupowym „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane są bez meczów 
rewanżowych. Mecze należy rozegrać przed zakończeniem ligi. 

- Mecze ligowe rozgrywane są do wygrania 2 setów (w przypadku remisu rozgrywany jest super tie-break do 
10 punktów lub 3 set). Obowiązują przepisy PZT. 

- Mecze ligowe zostają rozgrywane bezpłatnie na Stadionie Sportowym ul. Koseły 3a, zawodnicy są 
zobowiązani do rozegrania meczów swoimi piłkami oraz wpisania wyniku spotkania w aplikacji po jego 
zakończeniu.  
-Po rozpoczęciu rozgrywek każdy gracz umawia się na mecze ze swoim przeciwnikiem w aplikacji, rezerwuje 
termin spotkania oraz podaje wynik.  
- w przypadku nieporozumienia między graczami, mają oni możliwość zgłoszenia konfliktu, który rozstrzygany jest 
przez Organizatora.  
-System sam podlicza punkty w trybie online, pokazuje terminy spotkań i wyniki innych graczy.  
-W aplikacji jest dostępna tabela pokazująca aktualne miejsce gracza w lidze. 
-Wycofanie się zawodnika  z ligi z powodu kontuzji lub innych przyczyn skutkuje przyznaniem walkowera na 
korzyść pozostałych zawodników. 
- Dotychczasowe rozegrane  mecze przez wycofujących się zawodników zachowują ważność. 

 

System punktacji jest następujący: 
 
2 pkt za wygraną 
1 pkt za przegraną 
0,5 pkt za każdy wygrany set 
+/- 0,1 pkt za każdy gem różnicy 
+/- 0,05 pkt za każdy punkt różnicy w super tie-breaku 
 
Dający walkowera otrzymuje 0 pkt 
Otrzymujący walkowera otrzymuje 3,4 pkt 
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Przykład punktacji meczu: 
„Kowalski” vs „Malinowski” 6:3, 5:7, 6:4  
„Kowalski” = 2 pkt (wygrana) + 1 pkt (2 wygrane sety) + 0,3 pkt (17 gemów wygranych – 14 przegranych) = 3,3 pkt 
„Malinowski”= 1 pkt (przegrana) + 0,5 pkt (1 wygrany set) – 0,3 pkt (14 gemów wygranych – 17 przegranych) = 1,2 
pkt 
 
 
Po rozegranym meczu zawodnicy są zobowiązaniu do wprowadzenia wyniku w aplikacji tenis4u po 

uprzednim zalogowaniu lub sms-em pod nr tel. 889 555 966 (sms o treści: Liga Sandomierz, imię i nazwisko 

rozgrywających mecz zawodników oraz informacja o wynikach z rozegranego meczu zgodnie z systemem 

punktacji)  

 
 

-O kolejności uczestników w zbiorczej tabeli na koniec rozgrywek decydują; liczba punktów, bezpośredni 

pojedynek (ale tylko w wypadku, gdy dwaj zawodnicy maja tę sama liczbę punktów, jeżeli jest więcej graczy z 

równa ilością pkt decyduje mini tabela z ich udziałem i decyduje największa ilość  pkt), stosunek setów 

wygranych do przegranych oraz analogicznie stosunek gemów wygranych do przegranych. 

-W przypadku niestawienia się zawodnika na korcie w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny lub odwołania 

meczu w dniu  spotkania przyznaje się walkower zawodnikowi obecnemu.  

-Zawodnicy mogą postanowić o rozegraniu spotkania pomimo spóźnienia. Zawodnik obecny może zgodzić sie 

na rozegranie meczu w innym terminie zamiast walkowera decyzja po stronie zawodnika obecnego. 

Zawodnik który ukarany został walkowerem pokrywa 100 % kosztów wynajęcia kortu ( w wypadku losowym 

decyduje organizator Ligi )    

Zawodnik, który na propozycję terminu rozegrania meczu odmówił lub odmawia rozegrania lub uchyla  sie od 

rozegrania meczu  organizator  może  przyznać  walkowera dla  starającego sie  zawodnika.  

- walkower przyznaje tylko i wyłącznie organizator po uprzednim zgłoszeniu przez zawodnika. 

- w przypadku kontuzji zawodnika wykluczającej go z możliwości rozegrania meczu w danej rundzie 

przysługuje walkower drugiej stronie. 

Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair 

play. 

Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem COVID-19 

Zawodnik zgłaszający uczestnictwo w Sandomierskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego akceptuje 

automatycznie niniejszy regulamin. 

 

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) 
 

informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w 

Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: sekretariat@mosir.sandomierz.pl 
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): 

iod@cuw.sandomierz.eu 

2. Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. aogólnego rozporządzenie j/w o 
ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania turnieju.  

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
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sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ 
uczestniczył / a  w Sandomierskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego.  

 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie sportowym.  

- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

 

   Organizator 


