Regulamin Ligi Tenisowej
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Organizatorem Ligi CT Arena Tennis League jest firma Proster Sport sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wł. Reymonta 35,
60-791 Poznań.
Głównym sponsorem Audi CT Arena Tennis League jest Porsche Franowo.
Sezon ligowy 2016/2017 rozpoczyna się: 3 października 2016 r.
Uczestnikami ligi są Klubowicze CT Arena. Klubowiczem może zostać każda osoba, która zadeklaruje chęć członkostwa
zgodnie z Regulaminem CT Arena.
Zgłoszenia do ligi będą przyjmowane do 1 października 2016 roku w Recepcji CT Arena lub pod adresem mailowym
office@tenis-poznan.pl.
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, a także na tablicy informacyjnej w CT Arena przy ul.
Wł. Reymonta 35 w Poznaniu.
System rozgrywania meczów ligowych:
jedna liga składa się z 9 zawodników. Ostateczna liczba Uczestników oraz lig zostanie potwierdzona po zamknięciu listy
zgłoszeń,
liga dzieli się na ekstraklasę, I ligę, II ligę oraz ligę kobiecą,
nowy Uczestnik ligi może zostać zapisany w trakcie sezonu do ostatniej ligi, na ostatnie miejsce,
mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT,
mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 rozgrywany jest tie-break). Zawodnicy przed
meczem mogą zdecydować o rozegraniu trzeciego seta jako super tie-break (do 10 punktów),
na początku sezonu o miejscu w danej lidze decyduje ranking CT Arena z sezonu 2015/2016. Nowi Uczestnicy będą
zapisywani do kolejnych lig wg kolejności zgłoszeń,
pomiędzy podsumowaniami lig można rozegrać maksymalnie 8 meczów, w tym każdy z innym przeciwnikiem w ściśle
określonym przez Organizatora przedziale czasowym,
Uczestnicy pozostający w danej lidze w pierwszej kolejności muszą rozegrać mecze z Zawodnikami danej ligi,
„Gospodarz” (zawodnik zapraszający do gry) odpowiada za skontaktowanie się z Partnerem i uzgodnienie terminu meczu,
„Gospodarz” zabezpiecza piłki do gry,
w sezonie 2016/2017 zostaną rozegrane II etapy rozgrywek. Po każdym z nich następuje podsumowanie ligi, po którym
trzech Zawodników awansuje do ligi wyżej oraz trzech Zawodników spadnie do ligi niżej. Pierwszy etap trwa do 31 grudnia
2016 roku, II etap trwa do dnia 7 kwietnia 2017 roku jest to tzw. etap końcowy,
od drugiego etapu tj. 1 stycznia 2017 roku wszyscy Zawodnicy rozpoczynają nową turę z zerową ilością punktów,
mecze muszą być rozgrywane zgodnie z wyznaczonym terminarzem,
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,
w przypadku problemów z uzgodnieniem terminu spotkania, o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić
Prowadzących Ligę, którzy zastrzegają sobie prawo wyznaczenia nowej daty rozegrania danego pojedynku,
każdy zawodnik ma prawo przenieść nierozegrany mecz o kolejny termin zawarty w kalendarzu rozgrywek informując
niezwłocznie przeciwnika oraz Organizatora rozgrywek o zaistniałej sytuacji,
po zakończonym pojedynku Gospodarz spotkania zobowiązany jest do przekazania wyniku pracownikowi Recepcji CT
Arena,
do punktacji wliczane są wyłącznie mecze rozegrane na kortach Centrum Tenisowego Arena,
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.
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wszelkie kwestie sporne w imieniu Organizatora rozstrzygają Prowadzący ligę.
Punktacja w meczach ligowych przyznawana jest następująco:
zwycięstwo: 3 punkty,
przegrana: 1 punkt,
walkower: -1 punkt oraz +3 dla zwycięzcy.
o kolejności w lidze decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów decyduje:
wynik bezpośredniego spotkania,
ilość zdobytych setów,
ilość zdobytych gemów,
losowanie.
Opłaty i rezerwacje:
warunkiem uczestnictwa w lidze jest opłacenie wpisowego w wysokości 50,00 zł w Recepcji CT Arena,
koszt wynajęcia kortu na rozegranie spotkania ligowe opłacają zawodnicy zgodnie z obowiązującym cennikiem z
uwzględnieniem 15% rabatu. Warunkiem otrzymania rabatu jest podanie wyniku spotkania ligowego w Recepcji CT Arena
po zakończeniu meczu,
dokonując rezerwacji kortu należy poinformować pracownika Recepcji CTA, że jest to rezerwacja na mecz ligowych
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,
uczestnicy ligi będą informowani drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości sms o zwalniających się kortach
tenisowych od poniedziałku do piątku po godz. 16.00.
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.
W sprawach nieobjętych Regulaminem Ligi decyduje Organizator.
Osobami prowadzącymi ligę są Paweł Kwaśniewski oraz Jakub Puchalski.
Udział w lidze jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Ligi Tenisowej CT Arena w sezonie 2016/17 oraz Regulaminu CT
Arena.

