Regulamin Zimowej Ligi Tenisowej OpolTenis

1. Organizatorem Zimowej Ligi Tenisowej jest Centrum Tenisowe "OpolTenis".
2. Zawodnik staje się uczestnikiem Zimowej Ligi Tenisowej po uiszczeniu jednorazowego
wpisowego w wysokości 50 zł w recepcji obiektu.
3. O początkowym rankingu miejsc w tabeli decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Zimowa Liga Tenisowa rusza 1 listopada i trwa do 30 kwietnia.
5. Zgłoszenia do Zimowej Ligi Tenisowej przyjmowane są przez cały okres trwania Ligi u
koordynatora Ligi lub w recepcji obiektu.
6. Począwszy od 1 listopada, każda nowo zapisana osoba trafia na koniec tabeli.
7. Każda osoba ma prawo do gry ze wszystkimi osobami poniżej swojego miejsca w rankingu
oraz z osobami maksymalnie 2 miejsca powyżej swojego miejsca w rankingu.
8. W momencie, gdy dana osoba wygrywa mecz z osobą z wyższym miejscem w rankingu,
przeciwnicy zamieniają się miejscami w tabeli. Wynik należy podać w recepcji obiektu.
9. Zawodnik ma prawo wyzywać na pojedynek przeciwników z wyższym miejscem rankingowym
nieograniczoną ilość razy.
10. Zawodnik, który został wyzwany na pojedynek przez gracza z niższym miejscem rankingowym
ma obowiązek rozegrać mecz singlowy nie później niż 14 dni od otrzymania informacji od
przeciwnika. W przypadku nie rozegrania meczu w przeciągu 14 dni od wezwania, mecz
kończy się walkowerem i następuje zamiana miejsc w rankingu.
11. Sposób rozegrania pojedynku jest ustalany między przeciwnikami. W razie problemów,
sposób rozegrania meczu ustala Koordynator Zimowej Ligi Tenisowej.
12. Wszelkie spory rozstrzyga Koordynator Ligi, który pilnuje przestrzegania regulaminu.
13. Dla meczów w ramach Zimowej Ligi Tenisowej obowiązuje specjalny cennik, dostępny w
recepcji obiektu.
14. Kort potrzebny do rozegrania meczu opłacany jest przez osoby grające. Każdy z dwóch
zawodników wpłaca po połowie należności za kort.
15. Gracz, który nie rozegrał żadnego meczu w przeciągu 30 dni zostaje usunięty z Zimowej Ligi
Tenisowej.
16. W przypadku chęci rezygnacji z Zimowej Ligi Tenisowej, należy zgłosić ową informację do
Koordynatora Ligi lub w recepcji obiektu.
17. Osoby, które nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych
materiałach promocyjnych zdjęć z ich udziałem oraz informacji na ich temat, proszone są o
przekazanie tej informacji w recepcji klubu.
18. Za rzeczy pozostawione na obiekcie, na którym odbywa się Zimowa Liga Tenisowa,
organizator nie odpowiada.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
20. Uczestnictwo w Zimowej Lidze Tenisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
21. Nie przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie może skutkować
wykluczeniem z Zimowej Ligi Tenisowej.
22. W razie wątpliwości oraz pytań, należy kontaktować się z Koordynatorem Ligi p. Sławomir Bąk - tel. 602 477 681 lub z recepcją obiektu.

