REGULAMIN NOWOMIEJSKICH LIG LWA I RÓŻY 2021
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad panujących podczas
pandemii COVID-19 oraz dodatkowo do zasad rekomendowanych przez Polski
Związek Tenisowy.
1. Organizator
● Organizatorem rozgrywek Nowomiejskie Ligi Lwa i Róży (NLLiR) jest MOSiR Nowe
Miasto Lubawskie.
2. Koordynator
● Koordynatorem NLLiR jest Wojciech Milewski (tel. 608042967, http://nasztenis.pl).
3. Dane osobowe
● Osoby uczestniczące w lidze wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych
na potrzeby organizacji rozgrywek NLLiR.
4. Warunki uczestnictwa
● NLLiR to rozgrywki otwarte, w których może wziąć udział każdy, kto posiada
podstawową wiedzę na temat zasad gry w tenisa oraz ukończył 16 rok życia.
● Koordynator może dopuścić do rozgrywek młodszego uczestnika jeśli posiada on
doświadczenie turniejowe oraz zgodę opiekuna.
5. Terminarz
● NLLiR rozgrywana jest w sezonie letnim. Dokładny terminarz zależny jest od ilości
uczestników i zostaje ogłoszony przez Koordynatora przed rozpoczęciem
rozgrywek.
● W wyjątkowych sytuacjach Koordynator może przesunąć wcześniej wyznaczone
terminy.
6. Miejsce
● Miejscem rozgrywania meczów NLLiR jest kort Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 20.
7. Ubezpieczenie
● Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy turnieju
dokonują we własnym zakresie.
8. Sprawy nietypowe
● Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wyjaśnia Koordynator.
9. Odwołania
● Każda decyzja Koordynatora może być zmieniona przez Organizatora. Decyzja
Organizatora jest ostateczna.

§2 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Mecz
● Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 1:1 w setach,
zamiast decydującego seta rozgrywany jest super tie-break (do 10 punktów).
2. Gospodarz meczu
● Każdy mecz ma wyznaczonego gospodarza. Gospodarz meczu ma obowiązek:
 doprowadzić do rozegrania meczu w określonym przez terminarz czasie
poprzez:
• zaproponowanie rywalowi dogodnego dla obu stron terminu rozegrania
meczu,
• zarezerwowanie kortu,
• zapewnienie piłek na mecz,
 poinformować Koordynatora:
• jeśli występują problemy z umówieniem meczu,
• o wyniku meczu.
● Rywal Gospodarza meczu ma obowiązek współpracować z nim przy ustalaniu
terminu spotkania.
● Jeżeli rywal Gospodarza meczu odwoła wcześniej umówiony mecz, staje się
Gospodarzem tego meczu.
3. Klasyfikacja w systemie grupowym
● Przy ustalaniu klasyfikacji końcowej w grupie, bierze się pod uwagę kolejno:
 punkty
 bilans setów
 bilans gemów
 wynik bezpośredniego spotkania
 miejsce zajęte w poprzednim sezonie
 kolejność zgłoszeń do ligi
4. Punktacja
● wygrana – 2 punkty,
● przegrana – 1 punkt,
● przegrana walkowerem - 0 punktów.
5. Krecz
● Jeżeli zawodnik nie może kontynuować meczu z powodu kontuzji, wtedy wszystkie
pozostałe do rozegrania punkty w meczu przyznaje się jego rywalowi.
6. Przerwanie i dokończenie meczu
● Mecz należy przerwać i dokończyć w najbliższym możliwym terminie jeśli:
 nastąpi opad atmosferyczny,
 nastąpi niebezpieczne zjawisko atmosferyczne lub inna sytuacja zagrażająca
zdrowiu graczy,
 skończy się czas rezerwacji kortu i na kort wchodzą kolejni gracze (jeśli kort jest
wolny mecz musi być kontynuowany),
 element kortu ulegnie uszkodzeniu uniemożliwiającemu kontynuowanie gry.

7. Walkower
● Na wniosek gracza koordynator przyznaje mu wygraną walkowerem, jeśli rywal:
 spóźni się na umówiony mecz więcej niż 15 minut,
 odwołuje wcześniej umówiony mecz na mniej niż 24 godziny przed jego
rozpoczęciem,
 odwołuje wcześniej umówiony mecz po raz drugi,
 przerywa mecz bez podania przyczyny lub z powodu innego niż kontuzja (za
wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt 6. Przerwanie i dokończenie meczu),
 nie wywiązał się ze swoich obowiązków opisanych w pkt 2. Gospodarz meczu,
 rażąco łamie „Kodeks Postępowania Zawodnika” oraz „Przepisy Gry w Tenisa”
PZT,
 zrezygnował z rozgrywek lub został zdyskwalifikowany.
8. Opłaty
● Wpisowe do NLLiR wynosi 50 zł.
● Wpisowe musi być opłacone przed rozpoczęciem ligi.
● Zawodnicy rozgrywający mecz ligowy są zwolnieni z opłaty za kort za pierwsze 1,5
godziny trwania meczu. Jeśli mecz trwa dłużej zawodnicy muszą dopłacić
odpowiednią kwotę zgodną z cennikiem MOSiR.
9. Rezygnacja
● Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z rozgrywek w dowolnym momencie.
Rezygnacja nie powoduje zwrotu wpisowego.
10. Sędziowanie
● Zawodnicy sami sędziują swoje mecze zgodnie z „Zasadami sędziowania w grze
bez sędziów głównych” Kolegium Sędziów PZT.
§3 KLASY ROZGRYWKOWE
1. Nazwy
● NLLiR składa się z dwóch klas rozgrywkowych, których nazwy inspirowane są
herbem Nowego Miasta Lubawskiego:
 Nowomiejska Liga Lwa (I liga),
 Nowomiejska Liga Róży (II liga).
2. Liczebność
● Liga Lwa składa się z 8 graczy, jeśli całkowita liczba uczestników NLLiR jest
większa niż 12. Wtedy w Lidze Róży rywalizują pozostali uczestnicy.
● Liga Lwa składa się ze wszystkich uczestników NLLiR i jest jedyną klasą
rozgrywkową, jeśli liczba uczestników NLLiR jest równa 12 bądź mniejsza.
3. Spadek i awans
● Do Ligi Lwa awansuje mistrz Ligi Róży, a do Ligi Róży spada ostatni gracz z Ligi
Lwa.
● Gracze z dwóch przedostatnich miejsc Ligi Lwa rozgrywają baraże o utrzymanie
z drugim i trzecim miejscem Ligi Róży.
● Jeśli Liga Lwa jest jedyną klasą rozgrywkową, to do Ligi Róży w następnym sezonie
spadają wszyscy gracze oprócz ośmiu najlepszych.

4. Dzika karta
● Koordynator ma prawo przyznać Dzikie Karty do Ligi Lwa.
● Jeżeli przyznanie Dzikiej Karty spowoduje zwiększenie liczebności Ligi Lwa to
strefa spadkowa zwiększa się o jedno miejsce.
5. Przydział do lig
● Koordynator przydziela uczestników do poszczególnych lig i grup według miejsc
jakie zajęli w poprzednim sezonie.
6. System gry
● Koordynator dobiera taki system rozgrywek, który zagwarantuje każdemu
uczestnikowi rozegranie co najmniej 7 meczów.
● Preferowany system to gra "każdy z każdym", jednak dozwolony jest też system
mieszany (z grupami eliminacyjnymi i finałowymi lub grupowo-pucharowy).
7. Kolejność meczów w grupach
● Koordynator ustala kolejność meczów tak, by dwaj teoretycznie najlepsi zawodnicy
zagrali przeciw sobie w ostatniej kolejce.
§4 SYTUACJE SPORNE
W sytuacjach spornych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzję podejmuje
Koordynator w oparciu o „Kodeks Postępowania Zawodnika” oraz „Przepisy Gry w Tenisa”
PZT.
Na zawodnika łamiącego Regulamin, wypaczającego wynik meczu poprzez oszustwo lub
podejmującego działania utrudniające funkcjonowanie ligi mogą zostać nałożone kary:
• walkower,
• odjęcie punktów,
• dyskwalifikacja,
• odmowa prawa do uczestnictwa w lidze przez określony czas.
"ZASADY SĘDZIOWANIA MECZÓW BEZ SĘDZIÓW GŁÓWNYCH" KOLEGIUM SĘDZIÓW PZT
Wszyscy zawodnicy, rozgrywając mecz bez sędziego głównego muszą stosować się do poniższych zasad:
• Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za wywoływanie piłek po swojej stronie kortu.
• Każdy aut musi być wywołany natychmiast po odbiciu się piłki od kortu i na tyle głośno, aby przeciwnik to
słyszał.
• Przy wątpliwych piłkach zawodnik musi zgodzić się z decyzją przeciwnika.
• Jeżeli zawodnik nieprawidłowo wywoła aut i natychmiast zauważy, że piłka była dobra, a postępuje tak po
raz pierwszy w meczu, punkt należy powtórzyć, o ile piłka nie była kończąca. Jeżeli był to drugi lub kolejny
przypadek, że zawodnik poprawia sam siebie, zawodnik ten przegrywa punkt (na kortach ziemnych
zawodnik, który nieprawidłowo wywoła aut, a następnie sprostuje swoją decyzję, przegrywa punkt w każdym
przypadku).
• Podający powinien podawać wynik przed każdym pierwszym podaniem na tyle głośno, aby przeciwnik to
usłyszał.
• Jeżeli zawodnik nie zgadza się z decyzjami lub postępowaniem przeciwnika, powinien wezwać sędziego
naczelnego lub strefowego.

