Regulamin lig klubu KW04
I CEL ROZGRYWEK
1.Wy³onienie mistrza w sezonie halowym 2010/11
2.Wy³onienie dwóch zawodników awansuj¹cych do I ligi
3.Popularyzacja tenisa ziemnego w klubie KW04 oraz umo¿liwienie podwy¿szenia umiejêtnoœci tenisowych
II ORGANIZATOR klub tenisowy KW04
1.Kierownictwo rozgrywek sprawuje trener tenisa ziemnego,sêdzia zatwierdzony przez PZT.
III Rozgrywki zostan¹ rozegrane systemem ko³owym(ka¿dy z ka¿dym)
1.Wszystkie mecze zostan¹ rozegrane w czasie od.25.10.2010 do 30.04.2011
IV Uczestnictwo
1.W rozgrywkach I Ligi bior¹ udzia³ zawodnicy amatorzy(bez przynale¿noœci klubowej np.senior)
1.Grzegorz Kronszmyt
2.Grzegorz D¹bkowski
3.Pawe³ Gallas
4.Zbyszek Ptaszyñski
5.Janusz Pierun
6.Filip Kotowicz
7.Micha³ Mielnik
8.Micha³ Krzy¿ek
2.II Liga-spadkowicze z I ligi,oraz zawodnicy amatorzy uczestnicz¹cy w II lidze w sezonie halowym 2010/11
V system rozgrywek
system ko³owy(ka¿dy z ka¿dym)
1.I liga gra rundê wstêpn¹ oraz rewan¿
VI PUNKTACJA
1.punktacja zasadnicza(meczowa)
-zwyciêstwo 3 pnk
-przegrana 1pnk
-walkower -1pnk
2.punktacja pomocnicza
-ma³e punkty
VII sprawy sêdziowski
1.Na wszystkich szczeblach rozgrywek obowi¹zuj¹ aktualne przepisy PZT
2.Ka¿dy zawodnik,który pojawi siê na kortach z opóŸnieniem wiêkszym ni¿ 15 min w stosunku do regulaminowego
czasu rozpoczêcia gry przegrywa mecz (nie dotyczy usprawiedliwionych wypadków losowych)
3.Gospodarz meczu zapewnia:
-pi³ki tenisowe
-ustala termin oraz rezerwuje korty tenisowe
-Zawodnik,który odda dwa walkowery zostanie wycofany z rozgrywek
4.Terminarz rozgrywek musi byæ kategorycznie przestrzegany,mecz mo¿e zostaæ prze³o¿ony po uzgodnieniu z klubem KW04
tylko w terminie wczeœniejszym lub w tydzieñ po planowanej rundzie
VIII AWANSE I SPADKI
1.Dwóch pierwszych zawodników z II ligi awansuje do I ligi
2.Zawodnik trzeci oraz czwarty z II ligi zagra mecz bara¿owy z zawodnikiem pi¹tym oraz szóstym z I ligi.
3.Zawodnik siódmy oraz ósmy z I ligi spada do II ligi
4.Czterech ostatnich zawodników z II ligi spada do III ligi
IX FINANSOWANIE
1.Koszty uczestnictwa w rozgrywkach ponosz¹ zawodnicy
2.Wpisowe:I Liga:50z³,II Liga:50 z³
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu nale¿y do klubu tenisowego KW04,a podczas trwania rozgrywek do sêdziego g³ównego
koordynator lig
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