
SOKÓLSKA LIGA  

TENISA ZIEMNEGO 

2015 
 

REGULAMIN 

1. Organizator: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce. 

2. Cel imprezy:  

Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców Gminy Sokółka. 

3. Termin: 

V-X.2015r. 

4. Miejsce: 

Korty tenisowe przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce, ul. Mariańska 31. 

5. Uczestnicy: 
 

 osoby pełnoletnie, bez względu na miejsce zamieszkania,  

 osoby niepełnoletnie – z pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów. 
 

 

6. Zgłoszenia: 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście do kasy krytej pływalni (ul. 

Mariańska 31, 16-100 Sokółka) do 20.04.2015r. do godz. 15.00. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.osir.sokolka.pl oraz w kasie krytej pływalni. 

Po zakończeniu zapisów każdy z uczestników otrzyma listę zawodników wraz z telefonami 

kontaktowymi w celu umawiania się na poszczególne mecze. 

7. System rozgrywek: 
 

 Dokładny system rozgrywek zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie 

się 21 kwietnia o godzinie 17:00 w Sali konferencyjnej OSiR w Sokółce, ul. Mariańska 31,  

 Kolejność gier jest dowolna, należy umawiać się z zawodnikami telefonicznie lub mailowo. 

 Podczas rozgrywek obowiązują przepisy gry w tenisa PZT. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek, jest to uzależnione  

od liczby uczestników.  

 kolejności zajmowanych miejsc decydują: 

1. Suma punktów (za zwycięstwo – 2, za porażkę – 1, za walkower – 0). 

2. Bilans meczów. 

http://www.osir.sokolka.pl/


3. Bilans setów. 

4. Bilans gemów. 

5. Bezpośrednie spotkanie. 

 W przypadku przerwania meczu: Sety dokończone w pierwszym spotkaniu pozostają bez 

zmian, natomiast sety niedokończone rozgrywamy od stanu 0:0. 

Regulamin dopuszcza inne rozwiązania tylko za porozumieniem obu zawodników. 

 Sędziowanie: 

Sędziowanie w formule tzw. „po koleżeńsku” przez zawodników rozgrywających mecz. 

 Wyniki: 

Wyniki rozegranych spotkań należy wpisać do tabeli dostępnej w kasie krytej pływalni za okazaniem 

dowodów osobistych zawodników, którzy rozegrali mecz.    

8. Organizator zapewnia: 
 

Możliwość bezpłatnego wypożyczenia rakiet oraz piłeczek. 

 

9. Wpisowe: 

60 zł – do opłacenia w kasie pływalni. 

10. Odpłatność: 

Korzystanie z kortów podczas meczy rozgrywanych w ramach Ligi Tenisa Ziemnego będzie 

bezpłatne! 

11. Nagrody: 

Na najlepszych zawodników czekają puchary oraz medale, każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy 

dyplom. Ponadto wszyscy zawodnicy, którzy rozegrają wszystkie mecze w lidze otrzymają nagrody 

rzeczowe w formie sprzętu sportowego. 

12. Postanowienia końcowe: 

Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe. 

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kortów tenisowych Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Sokółce. 

Sytuacje nieobjęte powyższym regulaminem rozstrzyga organizator. 

     


