
           REGULAMIN  GŁOGOWSKIEJ LIGI TENISOWEJ 
 
1. Głogowska liga amatorska podzielona jest na dwie kategorie wiekowe: do lat 45 i powyżej 45 lat „liga 

oldbojów”. 

2. Rozgrywki prowadzone są w grupach siedmioosobowych. Ostatnia grupa musi liczyć minimum trzy osoby 

(przy trzech osobach gramy mecz i rewanż, przy co najmniej czterech obowiązują zasady  ogólne). 

3. W sezonie rozgrywane są 3 edycje według kalendarza zatwierdzonego przez Zarząd GTT. 

4. Każdy chętny - warunek ukończenia 18 lat (wiek seniorski) - może przystąpić do rozgrywek po 

zakończeniu jakiejkolwiek edycji rozpoczynając zawsze od ostatniej grupy. 

5. Nie rozegranie żadnego spotkania w danej edycji (osoba taka nie może oddawać walkowerów) powoduje 

spadek do niższej ligi z zachowaniem punktów do klasyfikacji rocznej w zależności od pozycji na liście (nie 

tracimy punktów z tego tytułu).  

6. Nie rozegranie żadnego spotkania w edycji i nie poinformowanie Zarządu GTT o przyczynach 

powoduje automatyczne skreślenie z ligi. W przypadku choroby lub kontuzji (obowiązek 

poinformowania Zarządu GTT) zawodnik pozostaje w grze spadając jedynie do niższej grupy. 

Rozegranie jednego lub dwóch spotkań przez dwie edycje (słabe zaangażowanie) może być także 

ukarane skreśleniem, ale wyłącznie decyzją Zarządu.  
7. Mecze w grupie gramy każdy z każdym w dowolnej kolejności z zachowaniem kalendarza poszczególnych 

edycji. Każdy zawodnik zobowiązany jest do kontaktów i umawiania spotkań z pozostałymi zawodnikami 

danej grupy. Obowiązkowe jest rozegranie jednego spotkania na tydzień, aby nie kumulować meczów w 

końcówce danej edycji. 

8. W przypadku trzykrotnej odmowy rozegrania meczu przyznawane są punkty walkowerem (w tabeli należy 

zaznaczyć, że jest to walkower). Gdy zawodnik rozegra część spotkań, a pozostałych nie może kontynuować, 

nie może oddać walkowera jednej czy dwóm osobom, lecz musi oddać wszystkim zawodnikom w grupie, z 

którymi nie grał. Sporne przypadki rozstrzyga Zarząd GTT. 

9. Mecze rozegrane po terminie zakończenia edycji nie będą uwzględniane. 

Bezwzględnym obowiązkiem każdego zawodnika jest dopilnowanie wpisania swojego wyniku meczu w  

gablocie. W przypadku braku wpisu po zamknięciu tabeli wynik nie będzie zaliczony. 

8.  Klasyfikacja w poszczególnych grupach zamykająca edycję: 

 o kolejności lokat decyduje ilość punktów zdobytych w grupie 

 w przypadku równej ilości punktów u dwóch zawodników decyduje bezpośredni pojedynek; jeśli 

nie był rozegrany, to większa liczba rozegranych spotkań (premiuje się większe zaangażowanie); przy 

równej ilości spotkań, korzystniejsza różnica setów wygranych do przegranych ze wszystkich  

meczów, następnie różnica gemów; jeśli i ta jest jednakowa, to o wyższej lokacie decyduje losowanie. 

 w przypadku równej ilości punktów u kilku zawodników decyduje bezpośredni pojedynek, ale 

wyłącznie wtedy, gdy jeden z zawodników pokonał pozostałych; jeśli nie ma takiego, to decyduje 

większa liczba rozegranych spotkań (premiuje się większe zaangażowanie); przy równej ilości 

spotkań, korzystniejsza różnica setów wygranych do przegranych ze wszystkich meczów, następnie 

różnica gemów; jeśli i ta jest jednakowa, to o wyższej lokacie decyduje losowanie. 

9. Po ustaleniu lokat w poszczególnych grupach, trzy pierwsze osoby awansują do wyższej ligi,  natomiast trzy 

ostatnie spadają do niższej ligi. 

10. Końcowa lista klasyfikacyjna jest sumą punktów zdobytych w trzech edycjach. Zwycięstwo w danej edycji 

nagradzane jest 100 pkt., druga lokata 99 pkt. itd. . W przypadku  równej ilości punktów na liście 

klasyfikacyjnej o wyższej lokacie decydują najpierw bezpośrednie pojedynki tych zawodników w trzech 

edycjach, następnie kolejne kryteria punktacji jak w pkt. 10. 

11. Następny sezon rozpoczyna się według ustawienia z ostatniej edycji. 

12. Końcowa klasyfikacja sezonu prowadzona jest i nagradzana w dwóch osobnych kategoriach 

wiekowych: 

 kategoria do 45 lat 

 kategoria „oldboj” (pow. 45 lat) 

Zarząd GTT 
Wszelkie sprawy sporne kierować: Jerzy Sztangret  tel. 604/799876 

  

 


