REGULAMIN RELAKSMISJA TENNIS LEAGUE
ZIMA 2019/2020
Informacje Ogólne
1.

Organizatorem rozgrywek jest: Klub Sportowy Grzegórzecki, z siedzibą przy Al. Pokoju 16
Tel.(12)413-17-11

2.

Celem ligi jest propagowanie tenisa w środowisku krakowskim, oraz wyłonienie mistrza "RELAKSMISJA TENNIS LEAGUE".

3.

Liga rozgrywana jest o nawierzchni artivical clay oraz o sztucznej trawie.

4.

Faza zasadnicza(rozgrywki grupowe) ligi trwa od 06.11.2019 do 01.04.2020 oraz dla grup, w których ilość finalistów to 4 osoby lub 4 pary do
15.04.2020

5.

Liga zakończona zostanie 4-5.04.2020 oraz 18-19.04.2020 rozegraniem finału każdej kategorii. Faza finałowa (rozgrywki play-off) zostanie
podzielone na dwa weekendy. W dniach 4-5.04.2020 rozegrane zostaną mecze: 1/16, 1/8 (sobota) oraz 1/4 (niedziela), natomiast w dniach 1819.04.2020 rozegrane zostaną półfinały(sobota) oraz finały(niedziela). W przypadku gdyby nie udało się ukończyć wszystkich spotkań w wyżej
wymienionych dniach, organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia rozgrywek finałowych o kolejny weekend lub rozegrania spotkań w
tygodniu. Organizator zastrzega sobie również prawo do wyznaczenia ewentualnych meczów 1/16 na piątek 03.04.2019.

6.

Uroczyste wręczenie nagród wraz z imprezą końcową odbędzie się 25.04.2020.

7.

Zapisy do ligi trwają do 27.10.2019 (dla nowych uczestników ligi) oraz do 03.11.2019 (dla uczestników poprzednich edycji ligi).

8.

W dniach 28.10-31.10.2019 nastąpi sprawdzenie umiejętności nowo zapisanych uczestników.

9.

Losowanie grup odbędzie się 05.11.2019. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest wcześniejsze opłacenie wpisowego do 03.11.2019.
Osoby z nieopłaconym wpisowym nie będą brane pod uwagę przy losowaniu.

Informacje Szczegółowe
1.

Każdy z uczestników ligi zobowiązany jest to wniesienia opłaty w wysokości 130zł (rozgrywki singlowe) oraz 200zł od pary deblowej przed
rozpoczęciem rozgrywek, tj. do 03.11.2019 oraz 10 zł kaucji zwrotnej za kartę klienta (tylko w przypadku gdy jej nie posiada). Wpłaty można dokonać
gotówką/kartą w recepcji klubu lub przelewem na konto: Klub Sportowy Grzegórzecki, Al. Pokoju 16, 31-564, nr konta: 63 1930 1767 2600 0620
1953 0001, tytułem: rozgrywki turniejowe

2.

W skład nagród wchodzą wycieczki i nagrody rzeczowe o wartości 1500zł.

3.

Liga rozgrywana jest w grupach dopasowanych pod względem zaawansowania uczestników, systemem jeden mecz każdy z każdym. W przypadku
grup do 6 osób lub 6 par, rozgrywany będzie mecz + rewanż.

4.

Zawodnicy zobowiązani są do indywidualnego umawiania się na rozegranie meczu, w najdogodniejszym dla siebie terminie, rezerwując wolny termin
w sekretariacie klubu lub poprzez portal www.twojtenis.pl.

5.

Warunkiem zaliczenia meczu do klasyfikacji jest rozegranie go na kortach KS Grzegórzecki przy Al. Pokoju 16, ul. Wysłouchów 34 lub ul. Dekerta 21.

6.

Przed meczem zawodnicy zobowiązani są do wniesienia opłaty za każdą godzinę wynajęcia kortu zgodnie z obowiązującym cennikiem, uczestnikom
Relaksmisja Tennis League przysługują zniżki na wynajem kortu na rozegranie meczu. Opłata musi zostać wniesiona za pełny czas rezerwacji,
niezależnie jeśli mecz zakończył się wcześniej.

7.

Uczestnikom ligi przysługują zniżki na rozegranie meczu według następującego cennika:
Korty przy Al. Pokoju 16 oraz ul.Wysłouchów 34:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00 – 50zł, od 14:00 do 23:00 – 60zł

sobota i niedziela od 7:00 do 16:00 -60zł, od 16:00 – 23:00 – 40zł
Korty ul. Dekerta 21
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00 – 60zł, od 14:00 do 23:00 – 75zł
sobota i niedziela od 7:00 do 14:00 -70zł, od 14:00 – 23:00 – 60zł
8.

Uczestnikom ligi przysługuje zniżka 10% na korty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 23:00 na rezerwacje
jednorazowe nie związane z meczem ligowym oraz przez cały tydzień 10% zniżki na grę z trenerem. Zniżki obowiązują od 6.11.2019 do zakończenia
sezonu zimowego.

9.

Podstawą otrzymania rabatów na wynajem kortu na rozegranie meczu oraz na rezerwacje jednorazowe jest posiadanie karty klienta i
okazanie jej w recepcji klubu przy dokonywaniu płatności.

10. Przed meczem zawodnicy zobowiązani są do odebrania protokołu meczowego i zdanie go po zakończeniu spotkania.
11. Wynik każdy mecz zostanie odnotowany w tabeli ligowej publikowanej na stronie na www.grzegorzecki.pl oraz www.openleague.pl
12. Wyniki meczów niedokończonych nie będą uwzględniane w tabeli.
13. W lidze uczestniczyć mogą osoby które ukończyły co najmniej 17 lat, wyjątek stanowią grupy junior oraz zawodnicy dopuszczeni przez organizatora
ligi.
14. W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna.
15. W lidze uczestniczyć mogą amatorzy (nie będący byłymi zawodnikami, trenerami oraz instruktorami tenisa, wyjątek stanowią instruktorzy nie
pracujący na korcie oraz byli zawodnicy po weryfikacji umiejętności gry przez organizatora ligi) oraz w grupie Pro i deblowej Open zawodnicy,
trenerzy, byli zawodnicy oraz instruktorzy tenisa.
16. Uczestnicy grupy +55 mogą również brać udział rozgrywkach grupowych na odpowiednim poziomie zaawansowania. W grupie Pro TOP
uczestniczyć mogą wyłącznie zawodnicy, którzy w poprzednich rozgrywkach dotarli przynajmniej do 1/4 finałów w grupie Pro oraz zawodnicy
dopuszczeni przez organizatora rozgrywek.
17. Każda nowa osoba zapisująca się do rozgrywek, ma obowiązek poinformować organizatora ligi o swojej przeszłości zawodniczej oraz posiadanych
uprawnieniach trenerskich lub instruktorskich. W przypadku zatajenie tego faktu, organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika
ligi.
18. Za zawodnika uważa się osobę, która posiada licencję PZT i jest lub była sklasyfikowana powyżej 50 miejsce do lat 14, powyżej 60 miejsce do lat 16,
uczestniczy w turniejach juniorskich lub seniorskich.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zapisania do grupy Pro dowolnego zawodnika Klubu Sportowego Grzegórzecki.

Zasady rozgrywek oraz ustalania kolejności w tabeli
1.

Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, uczestnicy przed rozegraniem meczu decydują czy przy stanie 1:1 w setach rozgrywany będzie
pełny set czy super tie-break. W przypadku niezgodności należy przeprowadzić losowanie. W przypadku gdy zawodnicy nie ustalą przed meczem
według jakiej formuły rozegrają 3 set, przy ewentualnej niezgodności należy przeprowadzić losowanie przy stanie 1:1 w setach.

2.

Punktacja:
Zwycięstwo 2:0 w setach – 4pkt
Zwycięstwo 2:1 w setach – 3pkt
Zwycięstwo walkowerem – 4pkt
Przegrana 0:2 – 1 pkt
Przegrana 1:2 – 2pkt
Przegrana walkowerem – 0pkt

3.

W przypadku rozegrania super tie-break'a (do 10pkt) zamiast trzeciego seta, liczony on jest jako jeden set, natomiast nie jest brany pod uwagę przy
podliczaniu stosunku wygranych do przegranych gemów.

4.

Do rozgrywek finałowych zakwalifikowani będą wyłącznie zawodnicy, którzy rozegrają co najmniej 5 spotkań, a w grupach mniejszych niż 10 osób co
najmniej 4 spotkania.

5.

W przypadku gdy zawodnik wycofa się z rozgrywek (niezależnie od powodu) przed rozegraniem 5 spotkań, a nie później niż 4 tygodnie przed końcem
fazy zasadniczej rozgrywek jego mecze zostają anulowane, gdy wycofa się po rozegraniu 5 spotkań, a nie później niż 4 tygodnie przed końcem fazy
zasadniczej rozgrywek wszystkie jego mecze (rozegrane i pozostające do rozegranie) zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść przeciwnika.
W przypadku gdy zawodnik wycofa się w okresie krótszym niż 4 tygodnie do końca fazy zasadniczej rozgrywek, rozegrane mecze pozostają bez
zmian, a pozostałe mecze uznaje się za nierozegrane.

6.

W przypadku gdy dwóm zawodnikom nie uda się rozegrać spotkania w umówionym terminie, następny termin jego dokończenia należy ustalić po
meczu w recepcji klubu. Gdyby meczu nie udało się dokończy z powodu wycofania z rozgrywek, któregoś z zawodników, lub gdy przeciwnik odwoła
umówiony termin dokończenia meczu, mecz ten zostanie zweryfikowany jako krecz. Pozostałe niedokończone mecze uznawana są za nierozegrane.

7.

Problemy związane z wyznaczeniem terminu spotkania pomiędzy dwoma uczestnikami, muszą zostać zgłoszone do organizatora przynajmniej na 28
dni przed końcem fazy zasadniczej rozgrywek. W takim przypadku organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia terminu rozegrania spotkania.

8.

Termin wyznaczony przez organizatora obowiązuje obu zawodników. W przypadku gdy jeden z zawodników odwoła mecz lub wycofa się z rozgrywek
przed rozegraniem meczu wyznaczonego przez organizatora przeciwnikowi przyznawany jest walkower.

9.

W przypadku gdy jeden z uczestników 3-krotnie nie zareaguje na proponowany przez przeciwnika termin, nie proponując alternatywnych terminów
rozegrania meczu, fakt ten należ zgłosić organizatorowi mailem na adres liga@grzegorzecki.pl. Przynajmniej 28 dni przed końcem fazy
zasadniczej rozgrywek. Jeśli organizatorowi nie uda się umówić spotkania w ciągu najbliższych dwóch tygodni, przyznawany jest walkower.

10. W przypadku gdy dwóch uczestników umówi się na rozegranie meczu, a jeden z nich się nie pojawi, mecz uznaje się jako walkower. Odwołanie meczu
mniej niż 24 h przed wyznaczonym terminem przyznaje się walkowera osobie gotowej do gry z wyjątkiem, gdy ta osoba wyrazi chęć zagrania meczu
w innym terminie. Osoba, która odwołuje mecz zobowiązana jest do pokrycia kosztów kortu.
11. Zawodnik, który odwołuje mecz mniej niż 24h przed grą lub nie pojawił się na meczu zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezerwacji kortu.
12. W przypadku gdy z jakiegoś powodu uczestnik ligi nie może rozegrać spotkania, zobowiązany jest do odwołania rezerwacji kortu do 24 godzin przed
terminem meczu, w innym przypadku zobowiązany jest do wniesienia opłaty za rezerwację kortu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do umówienia meczu (z dowolną osobą z danej grupy) uczestnikowi, który w pierwszym miesiącu rozgrywek nie
rozegra żadnego meczu. Jeśli uczestnik nie pojawi się na wyznaczonym terminie, przyznawany jest walkower.
14. Organizator wyklucza wszelkie walkowery w terminie 28 dni do końca rozgrywek za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 15. niniejszego przepisu.
15. Walkowery po terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym dopuszczalne są gdy:
-

Organizator umówił lub wyznaczył termin meczu w tym okresie.

-

Jeden z zawodników nie pojawił się na meczu lub odwołał spotkanie mniej niż 24h przed grą, pod warunkiem, że spotkanie zostało
umówione przez zawodników wcześniej niż 28 dni przed końcem rozgrywek i uczestnicy muszą potwierdzić ten fakt u organizatora
przedstawiając sms lub e-mail i wskazując termin rezerwację na portalu www.twojtenis.pl

16. W przypadku oddania meczu w trakcie gry (krecz), niedokończony set zostaje dopełniony, natomiast jeśli trzeci set jest niezbędny do
rozstrzygnięcia wyniku zapisywany jest jako 6/0 dla przeciwnika.
17. O kolejności w ligowej tabeli decyduje ilość zdobytych punktów.
18. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności decyduje:
- ilość wygranych meczów
- różnica wygranych do przegranych setów
- różnica wygranych do przegranych gemów
- bezpośredni mecz

19. Rozgrywki kończą się rozgrywkami play-off czterech najlepszych osób z danej grupy, w celu wyłonienia mistrza każdej z grup. W przypadku gdy na
jednym poziomie zaawansowania uczestnicy podzieleni są na więcej grup, do turnieju finałowego awansują cztery najlepsze osoby z każdej grupy. W
celu uzupełnienia drabinek organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dzikich kart.
20. Sytuacje sporne powstałe podczas gry na korcie regulują przepisy gry w tenisa.
21. Podczas spotkań ligowych na korcie mogą znajdować się jedynie zawodnicy grający mecz. Organizator nie dopuszcza udzielania wskazówek
zawodnikom przez osoby trzeci. W przypadku, gdy jeden z graczy otrzymuje wskazówki podczas meczu, przeciwnik powinien zgłosić ten fakt w
recepcji klubu.
Migracje między grupami w sezonie zima 2019/2020
1. Obowiązują zasady awansu i spadku uwzględnione w regulaminie RTL Lato 2019.

Awans i Spadek po RTL zima 2019/2020
1.

Finaliści grupy Pro awansują do grupy Top Pro.

2.

Finaliści i półfinaliści grupy Zaawansowanej awansują do grupy Pro.

3.

Finaliści i półfinaliści grupy Średnio-zaawansowanej poziom wyższy awansują do grupy Zaawansowanej.

4.

Finaliści i półfinaliści grupy Średnio-zaawansowanej awansują do grupy Średnio-zaawansowanej poziom wyższy.

5.

Finalistki grupy średnio-zaawansowanej dla kobiet awansuje do grupy zaawansowanej, jeśli w kolejnym sezonie utrzymany zostanie podział na dwa
poziomy zaawansowania.

6.

Finaliści grupy deblowej Zaawansowanej awansują do grupy deblowej Pro

7.

Finaliści grupy deblowej średnio-zaawansowanej awansują do grupy deblowej zaawansowanej.

8.

W przypadku gdy w danym sezonie występuje jeden poziom zaawansowania w grupie kobiet, uczestniczki, które osiągną przynajmniej ćwierćfinał, a
w poprzednich sezonach uczestniczyły grupie średnio-zaawansowanej kobiet, awansują w kolejnym sezonie do grupy zaawansowanej kobiet.

9.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia zwyciężczyni grupy zaawansowanej dla kobiet w kolejnym sezonie do grupy średniozaawansowanej open lub średnio-zaawansowanej wyższej open.

10. Zawodnicy, którzy rozegrają minimum 50% spotkań w swojej grupie nie wygrywając żadnego spotkania i na koniec sezonu zajmą jedno z dwóch
ostatnich miejsce, spadają w kolejnym sezonie poziom niżej.
11. Organizator zastrzega sobie prawo przeniesienia dwóch ostatnich osób w każdej grupie poziom niżej.

Nagrody
1.

Nagrodą główną za pierwsze miejsce w grupach singlowych Relaksmisja Tennis League (nie dotyczy grupy +55) jest wyjazd na Turniej ROLEX PARIS
MASTERS. Szczegółowe informację na temat wyjazdu zostaną podane na zakończeniu ligi.

2.

Spośród wszystkich uczestników, którzy w swojej grupie rozegrają minimum 90% spotkań lub nie rozegrają maksymalnie jednego spotkania na
zakończeniu Ligi wylosowana zostanie nagroda główna wyjazd na Turniej ROLEX PARIS MASTERS (nie dotyczy zwycięzców poszczególnych
kategorii) W losowaniu nagrody głównej bierze udział każda osoba z pary deblowej, która rozegra minimum 90% spotkań lub nie rozegrają
maksymalnie jednego spotkania w swojej grupie.

3.

Spośród wszystkich par uczestniczących w grupach deblowych, które rozegrają minimum 75% spotkań w swojej grupie wylosowany zostanie jeden
wyjazd dla pary deblowej na turniej ROLEX PARIS MASTERS. Dodatkowo pary, które wygrają swoją kategorię, będą miały dodatkowy los w losowaniu.

4.

Z losowania wyjazdu na turniej ROLEX PARIS MASTERS wyłączeni są zawodnicy oraz pary deblowe, które w danym sezonie oddadzą więcej niż jeden
mecz walkowerem.

5.

Sprzęt tenisowy firmy Wilson.

6.

Bony zniżkowe od partnerów ligi.

7.

Szczegółowe informację na temat nagród znajdują się na stronie www.grzegorzecki.pl oraz www.openleague.pl

Postanowienia końcowe
1.

Każdy uczestnik ligi zobowiązany jest do gry według zasady Fair-Play.

2.

Organizator ma prawo zawiesić zawodnika w przypadku nagannego zachowania.

3.

Uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach ligi zapisani byli na danym poziomie zaawansowania, w kolejnej edycji nie mogą zapisać się do niższego
poziomu zaawansowania. Decyzję o zmianie poziomu zaawansowania na niższy może podjąć wyłącznie organizator.

4.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia dowolnego zawodnika na poziom wyższy lub niższy.

5.

Organizator ma prawo do weryfikacji umiejętności nowo zapisanego uczestnika i na tej podstawie zapisanie go do odpowiedniej grupy.

6.

W przypadku gdy zawodnik świadomie zapisze się do grupy o niższym poziomie zaawansowania niż sam prezentuje, organizator zastrzega sobie
prawo do jego dyskwalifikacji.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w trakcie trwania sezonu dowolnego uczestnika ligi, którego poziom przewyższa poziom grupy
do, której się zapisał lub został zakwalifikowany.

8.

Organizator zastrzega sobie prawo do dopisania w trakcie trwania rozgrywek do 3 osób do każdej grupy, nie później jednak niż 6 tygodni od startu
ligi. W innym przypadku dopisanie nowego uczestnika do ligi może odbyć się za zgodą wszystkich uczestników grupy.

9.

O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

10. Uczestnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe podczas
rozgrywania spotkań.
11. Każdy uczestnik przy zapisywaniu się do ligi przekazuje dobrowolnie organizatorowi następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail, datę urodzenia.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach Relaksmisja Tennis
League dla celów marketingowych oraz na potrzeby tych rozgrywek.
13. Organizator oświadcza iż dane osobowe uczestników są chronione przez organizatora z uwzględnieniem przepisów dyrektywy RODO o ochronie
danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody uczestnika za wyjątkiem wyrażonym w punkcie 13, 14,16 i 17 postanowień
końcowych regulaminu.
14. Każdy uczestnik Relaksmisja Tennis League zezwala organizatorowi na przekazanie danych kontaktowych (numer telefonu oraz e-mail) pozostałym
uczestnikom danej grupy dla celów związanych z „umawianiem spotkań ligowych”. Dane te będą przekazane w sposób gwarantujący ich poufność
względem osób trzecich.
15. Każdy uczestnik Relaksmisja Tennis League zezwala organizatorowi na przekazanie danych kontaktowych zwycięzców ligi (numer telefonu oraz email) biuru podróży Relaksmisja Sp. z o.o., Sp. k., z siedzibą ul. Lubicz 24/10, 31-504 Kraków

16. Uczestnik może w każdej chwil cofnąć zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych przez organizatora. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z
rezygnacją z dalszego udziału w rozgrywkach.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia w bazie danych samego imienia i nazwiska uczestnika rozgrywek tylko i wyłącznie dla celów
statystycznych tj. Prezentowania na stronie wyników z poprzednich sezonów. Pozostałe dane osobowe w szczególności numery telefonów adresy
mailowe zostaną całkowicie usunięte z bazy danych organizatora.
18. Każdy uczestnik ligi zezwala organizatorowi na prowadzenie transmisji ze spotkań ligowych oraz finałów, na kanale Youtube, stronie internetowej
i/oraz w mediach społecznościowych.
19. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik oświadcza iż wyraża również zgodę na umieszczenie wyników rozgrywek na stronie internetowej
organizatora i w jego siedzibie w formie papierowej w ten oto sposób iż w tabeli wyników zostanie umieszczone imię i nazwisko uczestnika z
wyłączeniem innych jego danych udostępnionych organizatorowi.
20. Dane uczestnika będą przechowywane przez organizatora do 5 lat od rezygnacji z uczestnictwa w rozgrywkach lub zostaną niezwłocznie usunięte na
żądanie uczestnika.
21. Uczestnik ma również prawo żądać sprostowania swoich danych i wglądu do nich oraz ma prawo sprzeciwiać się ich przetwarzaniu.
22. Wszystkie oświadczenia uczestnika dotyczące danych osobowych mogą być składane pisemnie lub na adres mailowy liga@grzegorzecki.pl
23. Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

