
 
 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWEJ LIGI TENISOWEJ 

1. Organizator 

 
 Lubelski Klub Tenisowy, al. Zygmuntowskie 4, Lublin  

 Koordynator zawodów: Mikołaj Cięszczyk (nr tel. 509-645-972) 

 

2. Cel imprezy 
 

 Promocja aktywnego wypoczynku wśród młodzieży. 

 Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Lublina i okolic. 

 Celem zawodnika jest zbieranie punktów w poszczególnych turniejach. Punkty te liczone są do 

klasyfikacji generalnej. 

 

3. Termin, miejsce i forma rozgrywek 
 
 Terminy poszczególnych turniejów: 

I. 13.10.2018 

II. 04.11.2018 

III. 01.12.2018 

IV. 05.01.2019 

V. 02.03.2019 

VI. 27.04.2019 - turniej Masters dla 8 najlepszych zawodników całego cyklu - punkty będą 
liczone podwójnie. 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów poszczególnych turniejów. 

 

 Miejsce rozgrywania turniejów: 

 Lubelski Klub Tenisowy, al. Zygmuntowskie 4, Lublin 

 Forma rozgrywek i system gry: 

 Młodzieżowa Liga Tenisowa składa się z cyklu 6-ciu turniejów. Za miejsca zajmowane 
 w poszczególnych turniejach przysługuje konkretna ilość punktów (rozdział 4. Punktacja), które 

 gromadzone są w klasyfikacji generalnej. O zwycięstwie w całych rozgrywkach decyduje suma 
 punktów zdobyta po ostatnim turnieju. Poszczególne turnieje rozgrywane są w systemie 

 grupowym, każdy z każdym lub pucharowym – w zależności od ilości uczestników  organizator 
 dobiera najkorzystniejszą w jego ocenie formę. 

4. Nagrody 
 

 Dla najlepszych zawodników całego cyklu Organizator przewiduje puchary oraz nagrody 
rzeczowe.  

 Dla najlepszych zawodników poszczególnych turniejów Organizator przewiduje dyplomy. 



 
 

5. Punktacja 
 
 Punktacja za poszczególne turnieje: 

 

Miejsce Punkty 

1 miejsce 24 pkt 

2 miejsce 20 pkt 

3 i 4 miejsce 16 pkt 

5-8 miejsce 12 pkt 

9-12 miejsce 8 pkt 

13-16 miejsce 6 pkt 

17-20 4 pkt 

> 20 2 pkt 

 
W zależności od formy turnieju punktacja może ulec niewielkiej zmianie. 
 

W przypadku wycofania się zawodnika podczas fazy grupowej bez jednoznacznej przyczyny, w 
momencie kiedy jego dotychczasowe wyniki blokują awans do fazy pucharowej innym zawodnikom, 
zawodnik przegrywa walkowerem wszystkie mecze oraz zostaje zepchnięty na ostatnie miejsce w 

klasyfikacji turnieju, otrzymując łącznie 1 pkt za udział w turnieju. W przypadku kontuzji bądź 
innej sytuacji losowej niepozwalającej zawodnikowi na dalszy udział w turnieju, jego 
dotychczasowe wyniki i miejsce w klasyfikacji turnieju są zachowane według stanu na moment jego 
wycofania. 

 

6. Warunki uczestnictwa 
 

 Wiek poniżej 18 lat. 

 Brak aktualnej licencji Polskiego Związku Tenisowego. 

 Zgłoszenie udziału drogą telefoniczną pod numerem 509-645-972 lub osobiście w biurze 
LKT. 

 Wniesienie opłaty wpisowej 50 zł (40 zł dla młodzieży trenującej w LKT). 

 Uiszczenie opłaty może się odbyć w dniu turnieju. 

 

7. Postanowienia końcowe 

 
 Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT. 

 Zawodnicy nie zostają ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia, 

uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych zawodników. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za złe warunki atmosferyczne, które 
uniemożliwiłyby rozegranie imprezy. 

 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące zawodów należy zgłaszać do organizatora zawodów. 

 Organizator zapewnia nowe piłki na każdy turniej, na każdy mecz przysługują przynajmniej 
dwie piłki, które powinny zostać zwrócone Organizatorowi. 

 Zawodnicy sędziują sami w myśl zasady „każdy po swojej stronie”. W przypadku spornych 

sytuacji sugerowane jest powtórzenie punktu. 

 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności do interpretacji przedstawionego 
regulaminu i przyjętego systemu rozgrywek. 

 Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek rozstrzyga Organizator. 

 Każdy zawodnik zgłaszający się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść 
przedstawionego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 


