
 

 

 

Regulamin CT Arena Babolat Badminton League 2015/2016 

 

 

1. Organizatorem Ligi  jest firma Proster Sport sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań.  

2. Głównym sponsorem CT Arena Babolat Badminton League jest Babolat Polska. 

3. Sezon ligowy 2015/2016 rozpoczyna się: 26 października 2015 r. 

4. Uczestnikami ligi są Klubowicze CT Arena, pomijając licencjonowanych zawodników oraz byłych zawodników, którzy posiadali 

licencję PZ Bad w ciągu ostatnich 15 lat. Klubowiczem może zostać każda osoba zgodnie z Regulaminem CT Arena. 

5. Zgłoszenia do ligi będą przyjmowane do 11 października 2015 roku wyłącznie w Recepcji CT Arena (office@tenis-poznan.pl, 

kom. 603 783 206). 

6. System rozgrywek jest zawarty w Regulaminie Ligi i zostanie przesłany drogą mailową wszystkim uczestnikom ligi oraz 

zamieszczony na stronie internetowej CT Arena: www.tenis-poznan.pl i na tablicy informacyjnej w CT Arena przy ul. Wł. 

Reymonta 35 w Poznaniu.  

7. System rozgrywania meczów ligowych: 

a) z założenia każda liga składa się z 6 zawodników. Ostateczna Liczba Uczestników oraz grup zostanie potwierdzona po 

zamknięciu zgłoszeń, 

b) liga dzieli się na grupy: I ligę, II ligę, III ligę itd., 

c) zostaną rozegrane 3 rundy: 

I Runda: 12.10.2015 r. - 18.12.2015  r. 

II Runda: 21.12.2015 r. - 19.02.2016 r. 

III Runda: 22.02.2016 r. - 15.04.2016 r. 

d) nowy Uczestnik ligi może zostać zapisany w trakcie sezonu do ostatniej ligi, wyłącznie na ostatnie miejsce, 

e) mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZ Bad, 

f) mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 21 punktów, w przypadku wyniku 20:20 set rozgrywa się do 2 

punktów przewagi. Przy stanie 29:29 o zwycięstwie decyduje 30 punkt. Za wygrany mecz zawodnik otrzymuje 1 punkt, za 

przegrany 0 punktów. 

g) na początku sezonu o miejscu w danej lidze decydują Prowadzący Ligę, 

h) w każdej rundzie Zawodnik musi rozegrać 5 lub 6 meczów (każdy z każdym, w zależności od liczby osób w danej lidze), 

i) w jednej rundzie Zawodnicy mogą zagrać za sobą tylko jeden raz, 

j) „Gospodarz” (zawodnik zapraszający do gry) odpowiada za skontaktowanie się z Partnerem i uzgodnienie terminu meczu, 

k) „Gospodarz” zabezpiecza piórowe lotki do gry. Wszystkie mecze muszą być rozgrywane lotkami firmy Babolat, 

l) po każdej rundzie następuje podsumowanie, po którym dwóch Zawodników awansuje do wyższej ligi oraz dwóch 

Zawodników spada do niższej ligi, 

m) o kolejności w lidze decyduje liczba wygranych pojedynków. W przypadku zdobycia takiej samej liczby zwycięstw kolejno 

decyduje: 

- liczba wygranych setów, 

- liczba zdobytych punktów, 

- wynik bezpośredniego pojedynku, 

n) mecze muszą być rozgrywane zgodnie z wyznaczonym terminarzem. Nie dopuszcza się możliwości rozgrywania meczów 
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po zakończeniu rundy, 

o) wszystkich Uczestników ligi zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań. Nierozegranie meczu w 

wyznaczonym przedziale czasowym skutkuje przyznaniem walkowera na niekorzyść tego Zawodnika, z powodu którego 

nie doszło do rozegrania meczu (zwycięstwo – 1 punkt, przegrana – 0 punktów), 

p) w przypadku problemów z uzgodnieniem terminu spotkania, o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić 

Organizatora oraz Prowadzących Ligę, którzy zastrzegają sobie prawo wyznaczenia nowej daty rozegrania danego 

pojedynku, 

q) po zakończonym pojedynku Gospodarz spotkania zobowiązany jest do przekazania wyniku pracownikowi Recepcji CT 

Arena, 

r) do punktacji wliczane są wyłącznie mecze rozegrane na kortach Centrum Tenisowego Arena, 

s) każdy z Zawodników decydujących się na udział w lidze wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych 

osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celu przeprowadzenia rozgrywek. Administratorem 

danych jest Proster Sport sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wł. Reymonta 35, 60-791 Poznań. Klient ma prawo wglądu 

do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia., 

t) wszelkie kwestie sporne w imieniu Organizatora rozstrzygają Prowadzący ligę. 

8. Opłaty i rezerwacje: 

a) warunkiem uczestnictwa w lidze jest opłacenie wpisowego w wysokości 50,00 zł, 

b) koszt wynajęcia kortu na rozegranie spotkania ligowego opłacają zawodnicy zgodnie z obowiązującym cennikiem z 

uwzględnieniem 10% rabatu. Warunkiem otrzymania rabatu jest podanie wyniku spotkania ligowego w Recepcji CT Arena 

po zakończeniu meczu, 

c) mecz ligowy należy zgłosić przed jego rozpoczęciem w Recepcji CT Arena. Tylko prawidłowo zgłoszony mecz będzie liczony 

do punktacji CT Arena Babolat Badminton League. Rezerwacji należy dokonać na 1h, 1,5h, 2h lub więcej. W przypadku 

rozegrania meczu w krótszym czasie niż dokonana rezerwacja, zawodnicy ponoszą opłatę za całą rezerwację, 

9. Regulamin oraz aktualne wyniki Ligi będą umieszczane na stronie internetowej CT Arena: www.tenis-poznan.pl oraz na tablicy 

informacyjnej w CT Arena przy ul. Wł. Reymonta 35 w Poznaniu. 

10. W sprawach nieobjętych Regulaminem Ligi decyduje Organizator. 

11. Osobami prowadzącymi ligę są Rafał Hawel i Maciej Kowalik. 

12. Udział w lidze jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu CT Arena Babolat Badminton League  w sezonie 2015/2016 oraz 

Regulaminu CT Arena. 
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