
REGULAMIN rozgrywek ligowych 
AS TENIS 2020 

 

Celem rozgrywek ligowych jest wyłonienie mistrza LIGI AS TENIS 

2020 w tenisie ziemnym. 

Rozgrywki mają również na celu  sportową rywalizację, krzewienie 

kultury fizycznej, rozpowszechnianie tenisa w naszym regionie oraz 

dostarczenie dodatkowej rozrywki. 

Rozgrywki trwają od 8.06.2020 do 04.09.2020. 

Uroczyste zakończenie oraz ogłoszenie wyników nastąpi 05.09.2020 

(sobota) 

 

        Zasady rozgrywek ligowych AS TENIS 2020 
 
1.    Każdy z zawodników ma prawo do wyzwania przeciwnika do rozegrania 
meczu ligowego a wyzywany ma obowiązek do jego rozegrania. Zawodnicy 
ustalają termin meczu i obowiązkowo wpisują go do TERMINARZA 
ROZGRYWEK.  
2.    Rozgrywki  toczyć się będą do dwóch wygranych setów. W wypadku 
wyniku 1 : 1 należy obowiązkowo rozegrać super tie-break do 10 pkt z 
przewagą dwóch punktów. Super tie-break jest traktowany jako 3 set i 
rozstrzyga wynik meczu. 
 
3.    Mecz tenisowy rozgrywa się bez przerw według przepisów rozgrywania 
meczów tenisowych PZT. 
Przerwy w grze wynikające z przyczyn niezależnych ,załamanie 
pogody ,zakończenie czasu wynajęcia kortów , przerwanie gry z ważnych 
przyczyn przez administrację kortów skutkuje dokończeniem meczu w 
późniejszym terminie od stanu w którym mecz został przerwany. 
( np. 7:5, 5:3 , 40-15). 
 
4.      Jeżeli w trakcie meczu jeden z zawodników nie może kontynuować gry 
skutkuje to jego przegraną .Wynik meczu wpisuje się zgodnie z przepisami 
rozgrywek tenisowych PZT. 
 



 
5.    Zawodnik którego zachowanie w trakcie rozgrywania meczu jest 
rażącym naruszeniem zasad etyki i sportowego współzawodnictwa może 
zostać ukarany karą meczu, zawieszony w rozgrywkach lub wykluczony z 
rozgrywek na bieżący sezon. Decyzję podejmuje organizator rozgrywek. 
 
6.     Zawodnik po rozegraniu meczu ligowego ma 48 godzinny czas w którym 
może odmówić rozegrania kolejnego meczu bez konsekwencji. 
 
7.     W sytuacji gdy zawodnik odmawia rozegrania meczu z różnych przyczyn 
ma obowiązek podania najbliższego możliwego terminu do dyspozycji. Nie 
powinien do tego czasu rozgrywać innych meczy ligowych o ile nie były 
wcześniej uwzględnione w TERMINARZU ROZGRYWEK. Nie powinien również 
rozgrywać singlowych meczy towarzyskich. Zawodnik któremu nagminnie 
odmawia się rozegrania meczu ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do 
KOMISJI ROZGRYWEK. 
Nagminne odmawianie rozegrania meczy skutkuje możliwością usunięcia 
przez organizatora z rozgrywek ligowych. 
 
8.   Zawodnik wygrywający mecz uzyskuje punkty za grę : 
Za wygranie   2 : 0  -  4 pkt. 
Za wygranie   2 : 1  -  3 pkt. 
       Zawodnik który przegra : 
za przegranie  0 :2  -  1 pkt. 
Za przegranie 1 :2  -   2 pkt. 
 
9.   Kolejność na zakończenie rozgrywek zawodnicy zajmują według: 
      a/ilości zdobytych punktów, 
      b/ilości zwycięstw, 
      c/stosunku wygranych setów do przegranych, 
      d/większej ilości rozegranych meczy. 
      e/jeżeli równa ilość składowych do tego momentu dotyczy tylko dwóch 
zawodników decyduje wynik meczu bezpośredniego. 
      f/stosunku wygranych gemów do przegranych. 
 
10.  Zawodnicy mają obowiązek rozegrania więcej niż połowę możliwych 
meczy żeby uzyskać klasyfikację. 
 
11.   We wszystkich sytuacjach których nie przewiduje powyższy regulamin 
organizator rozgrywek ligowych będzie podejmował właściwe decyzje biorąc 
pod uwagę dobro sportowego współzawodnictwa. 
 
ORGANIZATOR 
AS TENIS  


