
                 
 

 

 

 
Zasady rozgrywek finałowych  

Relaksmisja Tennis League Zima 2019/2020 
	
 
Grupy:  Deblowa Pro,  Deblowa Zaawansowana,  Deblowa Średnio-zaawansowana, +55 
(4 finalistów), Top Pro.  
Terminy: 06.06.2020 (Sobota - półfinały),  07.06.2020 (Niedziela – finały i mecze o III miejsce) 
Rozgrywki	 finałowe	 rozegrane	 zostaną	 systemem	 pucharowym.	 Zawodnik	 na	 I	 miejscu	 w	 grupie	 z	
zawodnikiem	na	 IV	miejscu	w	 grupie,	 	 zawodnik	 na	 II	miejscu	w	 grupie	 z	 zawodnikiem	na	 III	miejscu	w	
grupie.	Wszystkie	mecze	rozgrywane	są	do	dwóch	wygranych	pełnych	setów.	
	
	
Grupy: Pro (8 finalistów).  
Terminy: 31.05.2020 (Niedziela – 1/4 finałów), 06.06.2020 (Sobota - półfinały),  07.06.2020 (Niedziela – 
Finały i mecze o III miejsce) 
Rozgrywki	 finałowe	 rozegrane	 zostaną	 systemem	 pucharowym,	 Zawodnicy	 na	 I	 miejscach	 w	 swoich	
grupach	 zostaną	 rozstawieni.	 Pozostali	 finaliści	 zostaną	 dolosowani	 od	 góry	 drabinki	 na	 kolejne	 wolne	
miejsca.	 	W	przypadku,	kiedy	w	wyniku	losowania	dochodzi	do	spotkania	dwóch	zawodników	z	tej	samej	
grupy,	 sędzia	 naczelny	 przesuwa	 drugiego	 z	 wylosowanych	 zawodników	 na	 kolejne	 wolne	 miejsce	 w	
drabince,	 jeżeli	 jeszcze	 istnieje	 taka	 możliwość.	 W	 przypadku	 gdy	 	 liczba	 miejsc	 w	 drabince	 nie	 będzie	
pokrywać	 się	 z	 ilością	 zawodników	 dopisane	 zostaną	 wolne	 losy,	 w	 pierwszej	 kolejności	 najwyżej	
rozstawionym.	Ewentualne	dalsze,	wolne	 losy	 rozlosowane	zostaną	równomiernie	w	drabince.	Wszystkie	
mecze	rozgrywane	są	do	dwóch	wygranych	pełnych	setów.	W	trzecim	secie	przy	stanie	6:6	tie-break.	
	
	
Grupa: Średnio-zaawansowana, Kobiety (12-16 finalistów).  
Terminy: 30.05.2020 (Sobota – 1/8 finałów), 31.05.2020 (Niedziela – 1/4 finałów), 06.06.2020 (Sobota - 
półfinały),  07.06.2020 (Niedziela – Finały i mecze o III miejsce) 
Rozgrywki	 finałowe	 rozegrane	 zostaną	 systemem	 pucharowym,	 Zawodnicy	 na	 I	 miejscach	 w	 swoich	
grupach	 zostaną	 rozstawieni.	Organizator	 ligi	 zastrzega	 sobie	 prawo	do	przyznania	 dzikich	 kart	 (WC)	 dla	
zawodników	znajdujących	się	na	5-6	miejscach	w	swoich	grupach	(ewentualne	przyznanie	dziki	kart	nastąpi	
po	weryfikacji	wszystkich	wyników	 fazy	 zasadniczej	 rozgrywek).	Pozostali	 finaliści	 zostaną	dolosowani	od	
góry	drabinki	na	kolejne	wolne	miejsca.	 	W	przypadku,	kiedy	w	wyniku	 losowania	dochodzi	do	spotkania	
dwóch	zawodników	z	tej	samej	grupy,	sędzia	naczelny	przesuwa	drugiego	z	wylosowanych	zawodników	na	
kolejne	wolne	miejsce	w	drabince,	jeżeli	jeszcze	istnieje	taka	możliwość.		
W	przypadku	gdy		liczba	miejsc	w	drabince	nie	będzie	pokrywać	się	z	ilością	zawodników	dopisane	zostaną	
wolne	 losy,	 w	 pierwszej	 kolejności	 najwyżej	 rozstawionym.	 Ewentualne	 dalsze,	 wolne	 losy	 rozlosowane	
zostaną	równomiernie	w	drabince.	Wszystkie	mecze	rozgrywane	są	do	dwóch	wygranych	pełnych	setów.	
W	trzecim	secie	przy	stanie	6:6	tie-break.	



                 
 

 

Grupa: Zaawansowana (16 finalistów).  
Terminy: 30.05.2020 (Sobota – 1/8 finałów), 31.05.2020 (Niedziela – 1/4 finałów), 06.06.2020 (Sobota - 
półfinały),  07.06.2020 (Niedziela – Finały i mecze o III miejsce) 
Rozgrywki	 finałowe	 rozegrane	 zostaną	 systemem	 pucharowym,	 Zawodnicy	 na	 I	 miejscach	 w	 swoich	
grupach	 zostaną	 rozstawieni.	 Pozostali	 finaliści	 zostaną	 dolosowani	 od	 góry	 drabinki	 na	 kolejne	 wolne	
miejsca.	 	W	przypadku,	kiedy	w	wyniku	losowania	dochodzi	do	spotkania	dwóch	zawodników	z	tej	samej	
grupy,	 sędzia	 naczelny	 przesuwa	 drugiego	 z	 wylosowanych	 zawodników	 na	 kolejne	 wolne	 miejsce	 w	
drabince,	jeżeli	jeszcze	istnieje	taka	możliwość.		
W	przypadku	gdy		liczba	miejsc	w	drabince	nie	będzie	pokrywać	się	z	ilością	zawodników	dopisane	zostaną	
wolne	 losy,	 w	 pierwszej	 kolejności	 najwyżej	 rozstawionym.	 Ewentualne	 dalsze,	 wolne	 losy	 rozlosowane	
zostaną	równomiernie	w	drabince.	Wszystkie	mecze	rozgrywane	są	do	dwóch	wygranych	pełnych	setów.	
W	trzecim	secie	przy	stanie	6:6	tie-break. 
 
 
Grupa: Średnio-zaawansowana wyższa (20-22 finalistów) 
Terminy: 29.05.2020 (Piątek – 1/16 finałów), 30.05.2020 (Sobota – 1/8 finałów), 31.05.2020 (Niedziela – 
1/4 finałów), 06.06.2020 (Sobota - półfinały),  07.06.2020 (Niedziela – Finały i mecze o III miejsce) 
Rozgrywki	 finałowe	 rozegrane	 zostaną	 systemem	 pucharowym,	 Zawodnicy	 na	 I	 miejscach	 w	 swoich	
grupach	 zostaną	 rozstawieni.	 Dodatkowo	 rozstawione	 zostaną	 trzy	 osoby	 znajdujące	 się	 na	 drugich	
miejscach	z	procentowo	największą	ilością	zdobytych	punktów.	Organizator	 ligi	zastrzega	sobie	prawo	do	
przyznania	 dzikich	 kart	 (WC)	 dla	 zawodników	 znajdujących	 się	 na	 5-6	 miejscach	 w	 swoich	 grupach	
(ewentualne	przyznanie	dziki	kart	nastąpi	po	weryfikacji	wszystkich	wyników	fazy	zasadniczej	rozgrywek).	
W	 przypadku,	 kiedy	 w	wyniku	 losowania	 dochodzi	 do	 spotkania	 dwóch	 zawodników	 z	 tej	 samej	 grupy,	
sędzia	 naczelny	 przesuwa	 drugiego	 z	 wylosowanych	 zawodników	 na	 kolejne	wolne	miejsce	w	 drabince,	
jeżeli	jeszcze	istnieje	taka	możliwość.		
W	przypadku	gdy		liczba	miejsc	w	drabince	nie	będzie	pokrywać	się	z	ilością	zawodników	dopisane	zostaną	
wolne	 losy,	 w	 pierwszej	 kolejności	 najwyżej	 rozstawionym.	 Ewentualne	 dalsze,	 wolne	 losy	 rozlosowane	
zostaną	równomiernie	w	drabince.	Wszystkie	mecze	rozgrywane	są	do	dwóch	wygranych	pełnych	setów.	
W	trzecim	secie	przy	stanie	6:6	tie-break.	
 
 
Losowanie odbędzie się 28.05.2020. Plan gier zostanie udostępniony na stronie www.openleague.pl po 

godzinie 17:00. 
Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia dzikich kart do finałów w dowolnej grupie. 

 
Organizator na każdy mecz zapewnia dwie piłki.  Zwycięzca po meczu oddaje piłki oraz podaje wynik w 

recepcji klubu.  
 

W przypadku gdyby, któryś z zawodników nie mógł uczestniczyć w rozgrywkach finałowych, prosimy o 
informacje na adres liga@grzegorzecki.pl, w takim przypadku organizator będzie mógł w miejsce tej 

osoby dopisać kolejną osobę z danej grupy lub zawodnika z procentowo największą ilością zdobytych 
punktów. 

	
 


