REGULAMIN ROZGRYWEK:
CYKL TURNIEJÓW WEEKENDOWYCH (CTW)
- SOBOTNICH (CTS) ORAZ NIEDZIELNYCH (CTN)
LUBELSKIEGO KLUBU TENISOWEGO
1. Cel rozgrywek:
a) popularyzacja gry w tenisa ziemnego wśród młodzieży i dorosłych,
b) integracja Klientów LKT,
c) wyłonienie najlepszego singlisty i pary deblowej LKT,
d) celem zawodnika / pary jest zbieranie punktów w poszczególnych turniejach.
Punkty te liczone są do klasyfikacji generalnej.

2. Termin i forma rozgrywek:
a) harmonogram zamieszczony jest na stronie www.tenislublin.pl oraz w Klubie,
b) Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych
turniejów,
c) cykl rozgrywek składa się z 7 turniejów. Cykl zwieńczony jest turniejem Masters,
do którego kwalifikują się jedynie ci gracze, którzy na przestrzeni pierwszych 6-ciu
turniejów osiągnęli osiem czołowych miejsc w klasyfikacji generalnej. W przypadku
gry podwójnej, o zakwalifikowaniu się do turnieju Masters decyduje suma punktów
dwóch osób zgłaszających chęć wspólnego udziału. W turnieju Masters wystąpi ośmiu
najlepszych singlistów / par cyklu. W przypadku absencji któregoś z graczy, na ich
miejsce może wejść osoba / para kolejna w rankingu.
d) po 6. turnieju klasyfikacja generalna zostanie zweryfikowana w następujący
sposób: pod uwagę wzięte zostaną wyniki z najlepszych pięciu turniejów danego
uczestnika i to na ich podstawie powstanie nowy ranking punktowy, weryfikujący
możliwość przystąpienia do turnieju Masters,
e) wszystkie mecze w ramach jednego turnieju powinny odbyć się jednego dnia,
chyba, że Organizator postanowi inaczej (np. finał może odbyć się na tygodniu).

3. Organizator:
a) Lubelski Klub Tenisowy, al. Zygmuntowskie 4, Lublin (jest to jednocześnie miejsce
rozgrywania turniejów),
b) pomysłodawcą i koordynatorem rozgrywek jest Ksawery Zaborski (tel. 665912554).

4. Warunki uczestnictwa:
a) warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest zgłoszenie udziału drogą telefoniczną
pod numerem 604 638 222 lub osobiście w biurze LKT,
b) wniesienie opłaty wpisowej w kwocie 80zł (singiel) ; 90zł (od pary deblowej).
Uiszczenie wpisowego może odbyć się w dniu rozgrywek. W przypadku odpadnięcia
w meczu eliminacyjnym, Organizator zwraca połowę wpisowego. W ramach
wniesionej opłaty, uczestnikowi przysługuje poczęstunek w postaci bananów oraz
pizzy. Część wpisowego przeznaczana jest także na nagrody oraz imprezy integracyjne.
c) istnieje limit miejsc na poszczególne turnieje:



20 osób w grze pojedynczej,
16 par w grze podwójnej,

d) nie istnieje konieczność przystępowania do kolejnych turniejów deblowych
w identycznych składach, zawodnicy mogą dobierać się w dowolny sposób
(klasyfikacja generalna jest klasyfikacją indywidualną),
d) w przypadku większej ilości zgłoszeń niż przyjęty limit, o pierwszeństwie udziału
decyduje w pierwszej kolejności pozycja na aktualnych listach rankingowych cyklu lub
subiektywna ocena Organizatora na podstawie tzw. siły gry.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
a) turnieje przeprowadzane będą w następującej formule:


gra singlowa - drabinka turniejowa na 16-stu zawodników,
rozstawiane są 4 osoby (na podstawie aktualnego rankingu),



gra deblowa - 4 grupy po 3 pary (rozgrywki grupowe każdy z każdym), rozstawiane są
4 pary (na podstawie aktualnego rankingu),
Do kolejnej fazy (półfinałów) przechodzą pary z pierwszych miejsc w poszczególnych
grupach. O układzie par półfinałowych decyduje losowanie na początku turnieju.

b) w przypadku ilości zgłoszeń mniejszej od limitu, formułę rozgrywek dostosowuje
Organizator.
c) w przypadku zgłoszenia się więcej niż 16 singlistów lub 12 par, odbywają się mecze
eliminacyjne.
d) ze względu na ilość meczów oraz formułę turnieju, mecze rozgrywane są w
następującym systemie:


gra singlowa - gra się do dwóch wygranych setów, sety zaczyna się od stanu 2:2
w gemach, bez przewag (w przypadku równowagi o zwycięstwie w gemie decyduje
tzw. złota piłka) - odbierający wybiera stronę, na którą ma zaserwować przeciwnik,
zwycięzca wymiany następującej po równowadze wygrywa całego gema.
W przypadku osiągnięcia stanu 1:1 w setach, rozgrywany jest super tie-break
(do 10-ciu punktów, z zachowaniem przewagi dwóch punktów).



gra podwójna - j/w
d) Organizator zapewnia rozegranie przynajmniej dwóch meczów przez zawodnika /
parę (wyjątek stanowi gdy w meczu pocieszenia przeciwnik skreczuje).
e) w grze podwójnej o zajętej pozycji w grupie decyduje ilość zdobytych zwycięstw,
następnie bilans setów, ewentualnie gemów.

6. Punktacja:
a) punktacja za poszczególne turnieje:
singiel
miejsce
il. punktów
1
24
2
20
3-4
16
5-8
12
9-16
6
17-20
3

debel
miejsce
il. punktów
1
po 24
2
po 20
3-4
po 16
5-8
po 12
9-12
po 6
13-16
po 3

b) w przypadku rozgrywek singlowych, zawodnicy, którzy przegrają swój pierwszy
mecz, mogą przystąpić do kolejnego meczu z zawodnikiem, który jest w tej samej
ćwiartce tabeli i również przegrał swój pierwszy mecz. Zwycięstwo w takim meczu
skutkuje otrzymaniem dodatkowych 3 punktów. Mecze ,,pocieszenia'' odbywają się
po meczach ćwierćfinałowych,
c) turniej Masters jest punktowany podwójnie,

d) o zwycięstwie w całym cyklu rozgrywek decyduje suma punktów zdobyta po
turnieju Masters.

7. Nagrody:
a) dla najlepszych zawodników / par całego cyklu Organizator przewiduje
puchary oraz nagrody rzeczowe,
b) dla najlepszych zawodników / par poszczególnych turniejów Organizator
przewiduje dyplomy.

8. Informacje dodatkowe:
a) zawodnicy nie zostają ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
b) zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu LKT,
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub
życia, uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników,
d) Organizator zapewnia nowe piłki na każdy turniej, na każdy mecz przysługują
przynajmniej dwie piłki, które powinny zostać zwrócone Organizatorowi,
e) rozlosowane grupy / drabinki oraz plany gier zostaną podane przez Organizatora
z jednodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem profilu na portalu facebook
oraz na stronie WWW.
f) zawodnicy sędziują sami, w przypadku spornych sytuacji sugerowane jest
powtórzenie punktu,
g) wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga
Organizator,
h) interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi,
i) przystępując do rozgrywek zawodnik potwierdza zapoznanie się z powyższym
regulaminem.

