
REGULAMIN Rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w sezonie 2021 
 
Pkt. 1 
Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole,                             
Celem rozgrywek ligowych jest propagowanie i rozwój tenisa ziemnego. 
Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek Amatorskiej Ligi 
Tenisa Ziemnego. 
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem REGULAMINU  
Przed rozpoczęciem każdej z rund organizator zamieści terminarz rozgrywek na stronie internetowej http://www.mosir.kolo.pl 
Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na mieniu i zdrowiu osób obecnych na rozgrywanych 
spotkaniach. 
Pkt. 2 
Rozgrywki będą przeprowadzone na kortach w Kole, ul. Sportowa 12(Stadion MOSiR) . Oraz na każdym innym korcie, który zostanie 
zaakceptowany przez obydwu zawodników rozgrywających dany mecz. 
W sezonie 2021 w rozgrywkach zagra 17 zawodników, 8 w I lidze oraz 9 w II lidze. 
Rozgrywki będą przeprowadzone systemem każdy z każdym. 
System rozgrywek ligowych polega na rozegraniu w terminie wskazanym przez terminarz przez każdego zawodnika ligi  meczy systemem 
"każdy z każdym" do wygrania 2 setów. W przypadku remisu 6: 6 rozgrywany jest tie-break. 
Za zwycięstwo przyznawane są 2 punkty, za przegrany 1, a za nierozegrany mecz 0 punktów. 
6.W przypadku, gdy mecz nie zostanie rozegrany z winy obu zawodników, organizator wyznacza termin obligatoryjny i będzie to zawsze pierwsza 
środa godz. 18.00 po zakończeniu trzy tygodniowej lub 2 tygodniowej   kolejki w  której miał być rozegrany mecz . Każdy zawodnik  ma 
możliwość  w ciągu całego sezonu do wykorzystania trzech tzw.: „terminów rezerwowych” , tzn. nie rozegrania trzech meczy zgodnie z 
wyznaczonym terminarzem, mecze te należy rozegrać nie później niż trzy tygodnie po terminie wyznaczonym przez terminarz ligi. 
Wszystkie mecze 1 rundy muszą być rozegrane do ostatniego dnia rundy z uwzględnieniem terminów rezerwowych!!! Mecze drugiej rundy muszą 
zostać rozegrane najpóźniej do 12  września 2021 bez względu na ilość posiadanych terminów rezerwowych. 
Po rozegranym meczu zawodnik wyznaczony w terminarzu jako gospodarz ma obowiązek w ciągu 24 h zgłosić wynik meczu do organizatora. 
Gospodarz meczu ma także obowiązek poinformować organizatora o przyczynie nie rozegrania meczu w wyznaczonym terminie. Osoba 
odpowiedzialna za umieszczanie wyników na stronie:  M. Świderski- 601246622 
Za  piłki do rozgrywania meczy odpowiadają zawodnicy, obowiązek dostarczenie piłek   leży po stronie zawodnika wyznaczonego w terminarzu, 
jako gospodarz. Piłki muszą być nowe. Do rozgrywania meczy wyznaczone są piłki Dunlop Forte lub inne za obopólną zgodą obydwu zawodników.  
10.Zawodnicy sami sędziują zawody. Zawodnicy mają również prawo do wyznaczenia za obopólną zgodą dodatkowej osoby do sędziowania meczu 
lub rozstrzygania kwestii spornych. W trakcie trwania meczu kwestie sporne powinny być rozstrzygane w atmosferze fair play, (gdy zawodnicy nie 
są do końca pewni czy piłka była autowa czy nie, zaleca się powtórzenie punktu). 
Przyznanie zawodnikowi 3 walkowera w ciągu jednego sezonu równa się z wykluczeniem zawodnika z bieżących rozgrywek. W kolejnym sezonie 
zawodnik ma możliwość zgłoszenia się do turnieju barażowego o udział w II lidze. 
Gdy zawodnik wycofa się z rozgrywek lub zostanie zdyskwalifikowany w trakcie sezonu wyniki jego meczy zostaną anulowane. 
Pkt. 3 
Zawodnik będzie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych tzn: 
złożenie karty zgłoszeniowej w 1 egzemplarzu 
uiszczenie opłaty startowej w wysokości 100 zł zawodnicy I ligi i II ligi. 
Osoby, które nie dostarczą karty zgłoszeniowej i nie uregulują opłaty startowej w wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczeni do rozgrywek. 
Uczestnicy ligi zobowiązani są do rezerwacji kortu na mecz w grafiku osobiście u pracownika obsługi Stadionu MOSiR lub pod nr tel . 784555168. 
Pkt. 4 
Organizator informuje, że zawodnicy występujący w rozgrywkach nie są ubezpieczeni. 
Organizatorzy rozgrywek nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu uszczerbku na zdrowiu i mienia osób uczestniczących w rozgrywkach. 
Pkt. 5 
Niedopuszczony jest udział w rozgrywkach zawodników zrzeszonych w klubach PTZ. (nie dotyczy to kobiet). 
Dla osób uczestniczących w rozgrywkach obowiązuje okres 12 miesięcy karencji od daty wygaśnięcia jego karty zawodniczej. 
Osoby niepełnoletnie biorą udział w rozgrywkach po dostarczeniu do organizatorów oświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych o 
zgodzie na udział oraz wzięciu odpowiedzialność za zawodnika w drodze na kort, w trakcie rozgrywania meczu oraz po meczu. 
Pkt. 6 
Po każdej rozegranej rundzie ligowej, zostanie sporządzone podsumowanie wyników. Wyniki i tabele będą opublikowane na stronie internetowej 
http://www.mosir.kolo.pl 
Pkt. 7 
Czas oczekiwania na zawodnika wynosi 15 minut. 
Zawodnik, który nie stawi się do gry w umówionym terminie przegrywa swój mecz walkowerem. Zawodnik może odwołać zaplanowany mecz 
najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem ( maksymalnie jeden raz na dany mecz) i ma jednocześnie obowiązek zaproponowania w ciągu 24 
godzin kolejnego terminu na rozegranie meczu mieszczącego się w terminie wyznaczonym przez terminarz, brak propozycji nowego terminu w 
ciągu 24 godzin skutkuje przegraniem meczu walkowerem. 
Gospodarz spotkania, odpowiada za: przygotowanie kortu oraz dostarczenie piłek. 
Rozgrzewka przed meczem może trwać maksymalnie 5 minut licząc od godziny wyznaczonej na rozpoczęcie meczu. 
W pierwszej kolejności należy rozgrywać mecze z zawodnikiem wyznaczonym przez terminarz. 
Propozycja rozegrania meczu musi być zgłoszona przeciwnikowi minimum na 48 h przed planowanym rozegraniem meczu chyba, że przeciwnik 
wyrazi zgodę na krótszy termin. Natomiast zawodnik do którego została wysłana propozycja rozegrania meczu ma 24 godziny na zaakceptowanie 
lub odrzucenie zaproponowanego terminu, jeśli zawodnik odmówi zaproponowany mu termin musi jednocześnie podać termin alternatywny 
mięszący się w terminie wyznaczonym przez terminarz. 
Jeśli przeciwnik odmówi rozegrania meczu w wyznaczonym terminie należy zgłosić ten fakt do organizatora. 
Pkt. 8 
Po ostatnim meczu w danej rundzie nastąpi podsumowanie rozgrywek. 
O kolejności zawodników w Grupie decydują odpowiednio: 
większa ilość zdobytych punktów, 
większa różnica setów w meczach, 

http://www.mosir.kolo.pl/
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wynik meczu bezpośredniego między zainteresowanymi, 
większa różnica gemów, 
W przypadku gdy zawodnik I ligi z miejsc 1-7 wycofa się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu, zawodnik z 8 miejsca przesuwa się na 7 i tym 
samym unika spadku do II ligi. 
Zawodnik, który zajmie 8 miejsce w I lidze spada do II ligi. 
Zawodnik, który zajmie  1  miejsce w II lidze awansują do I ligi. 
Zawodnik, który zajmą 9 miejsce w II lidze ma prawo gry w turnieju barażowym, chyba, że w kolejnym sezonie nie będzie chętnych 
zawodników do udziału w II lidze, wtedy automatycznie ma prawo gry w II lidze. Jeśli w trakcie sezonu zawodnik I ligi zostanie zdyskwalifikowany, 
sam wycofa się z rozgrywek lub nie zgłosi się do rozgrywek w kolejnym sezonie zawodnik z miejsca 9 II ligi przesuwa się automatycznie na miejsce 8 i 
tym samym ma zagwarantowany udział w rozgrywkach II ligi w kolejnym sezonie. 
W przypadku, gdy do rozgrywek II ligi zgłosi się więcej niż 10 zawodników, nowo zgłoszeni zawodnicy plus 9 zawodnik II ligi z poprzedniego 
sezonu rozgrywać będą turniej barażowy o wolne miejsca w II lidze. Turniej barażowy zostanie rozegrany w formule „Turnieju Jednego Seta”. 
Pkt.9 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
Zgodnie z (art.13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kole, zwany dalej Administratorem. Administrator 
prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 
Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Ewa Galińska, e-mail: inspektor@osdidk.pl. 
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w rozgrywkach. 
Dane osobowe Uczestników rozgrywek będą przetwarzane w związku z organizacją i promocją imprez Organizatora, wyłonieniem zwycięzców 
rozgrywek oraz przyznaniem i wydaniem nagród. 
Organizator może przetwarzać dane osobowe w celach organizacji rozgrywek również we współpracy z innymi podmiotami, jedynie w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej organizacji rozgrywek. 
Uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na publikacje jego danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, miejscowości, roku urodzenia oraz 
nazwy klubu w harmonogramach rozgrywek. 
Uczestnik rozgrywek posiada prawo do: 
Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, 
Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
Przenoszenia danych, 
Wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 
Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby związane z organizacją rozgrywek uniemożliwia uczestnikowi star t w 
rozgrywkach. 
Dane osobowe Uczestników rozgrywek nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Dane osobowe Uczestników rozgrywek będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego. 
Uczestnik rozgrywek wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela 
Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie go na następujących polach eksploatacji: 
Utrwalania i zwielokrotnienia jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechniania w dowolnej formie, 
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 
Wykorzystania do promocji i organizacji Biegu i działalności Organizatora, 
Udostępniania Współorganizatorom w celu ich promocji w kontekście udziału w rozgrywkach, 
Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mied do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, 
Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 
 
 
Pkt.10 
Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry PZT    są jedyną podstawą rozgrywek Amatorskiej Ligi w tenisie Ziemnym. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo interpretacji i ewentualnej zmiany niniejszego regulaminu. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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