Regulamin na sezon w 2021r.
LIGA LA MIRAGE OPEN tenisa ziemnego na kortach tenisowych w Skrzyszowie.
Utworzenie ligi.
Liga została założona w sezonie 2001 po rozegraniu turnieju klasyfikacyjnego. W aktualnym sezonie zostanie rozegrana XXII
edycja ligi w dwóch sesjach: wiosennej i letniej. W lidze ZŁOTEJ i SREBRNEJ może wystąpić do 18 zawodników, a w
przypadku pełnej obsady zostanie utworzona Liga BRĄZOWA. Zakończenie i rozdanie nagród nastąpi podczas PIKNIKU LM.
Z okazji XX jubileuszowej edycji Ligi LM zostanie ufundowana nagroda dla najlepszego zawodnika edycji.
Miejsce rozgrywania ligi.
Liga rozgrywana jest przez tenisistów amatorów na kortach tenisowych LA MIRAGE w Skrzyszowie (uwzględnia się
możliwość rozegrania spotkań ligowych na innych obiektach). Dokumentacja ligi prowadzona jest na kortach tenisowych LM
Rozgrywki.
Rozgrywki prowadzone będą systemem „każdy z każdym” wg harmonogramu gier, w terminie uzgodnionym obopólnie przez
zainteresowanych i na wcześniej zarezerwowanym korcie. Każdy zawodnik ma prawo do dwukrotnej odmowy rozegrania
meczu. Po zgłoszeniu tego faktu, organizator po raz trzeci podejmuje ustalenie terminu rozegrania meczu, w przypadku
odmowy zostanie przyznany walkower.
W przypadku rezygnacji zawodnika z dalszych rozgrywek, przy rozegraniu min. 50% meczy zawodnik będzie klasyfikowany,
pozostałym zawodnikom z którymi nie rozegrał meczy zostaną przyznane walkowery. W innym przypadku zostaną anulowane
wszystkie rozegrane mecze. Pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów.
Po rozegranym meczu wynik należy natychmiast zgłosić celem wpisu do tabeli wyników, w innym
przypadku wynik przesłać SMS-em – za udokumentowanie wyniku odpowiada zwycięzca.
Po zakończeniu rozgrywek zwycięzcy awansują do grupy wyższej, natomiast ostatni spadają do grupy niższej. Zawodnicy z 2ch następnych kolejnych miejsc grup niższych rozgrywają baraże o awans w parach 2/17 i 3/16 przy obłożeniu 18 uczestników.
W przypadku uniemożliwienia rozegrania lub dokończenia meczu w danym dniu ze względu na warunki atmosferyczne, mecz
ma być dokończony w najwcześniej uzgodnionym terminie. Wszelkie sprawy sporne pojawiające się w trakcie rozgrywek
rozstrzyga organizator oraz czuwa nad ich tokiem.
W kolejnej edycji lub sesji pozycja w grupie uzależniona będzie od osiągniętych wyników wg regulaminu.
Wszyscy chętni do gry w lidze będą dopisywani kolejno na wolne miejsca listy klasyfikacyjnej wg chronologii zgłoszeń. Po
obłożeniu dopuszczalnej ilości miejsc będzie tworzona następna lista grupy.
Liga ZŁOTA w Rundzie 1 będzie rozgrywana w dwóch grupach A i B, maksymalnie do 9 osób w grupie.
W 2. rundzie rozgrywki prowadzone będą w utworzonych 3. grupach 6. osobowych z miejsc 1 – 3, 4 – 6 i 7 – 9 z grup A i B.
Runda 2 rozegrana zostanie systemem „każdy z każdym”, zawodnicy wnoszą wiążące wyniki z Rundy 1 wliczane są do
całościowego bilansu wyników w grupie.
Oficjalnymi piłkami Ligi LM są piłki DUNLOP FORT All Court - istnieje możliwość zakupu na obiekcie jednej piłeczki przez
zawodnika – rozgrywanie meczu min. 2. piłeczkami.
Przy niepełnym obłożeniu grupy każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość dogrania meczy poza ligą do ilości 11.
Rozgrywki Sesji 1 (sesja wiosenna) zakończone zostaną z dniem 11.07. br.
Pojedynki prowadzi się wg ogólnie obowiązujących przepisów gry w tenisa ziemnego bez sędziów stołkowych.
Punktacja:
W XXII Edycji Ligi, Sesji 2 punktacja jest następująca: 5 pkt- zwycięstwo 2-0; 4 pkt- zwycięstwo 2-1; 2 pkt- przegrana 1-2;
1 pkt- przegrana 0-2; 5 pkt- walkower; nierozegranie meczu 0 punktów.
W ogólnym bilansie o miejscu w grupie będą decydować w kolejności zdobyte punkty, różnica gemów, bezpośredni pojedynek,
ostatecznie losowanie.
Opłata za karnet ligowy wynosząca 200 zł (170 zł za kort + 30zł do puli nagród) będzie jednorazowa na rozegranie wszystkich
pojedynków w sesji i dokonana przed rozpoczęciem rozgrywek.
Nagrody rzeczowe oraz medale przewidziane są dla pierwszych trzech zawodników w Lidze ZŁOTEJ. Dodatkowo przyznana
będzie nagroda dla 4. zawodnika w lidze ZŁOTEJ.
Fundusz na nagrody zostanie rozdzielony na grupy w odpowiedniej proporcji z uwzględnieniem obsady w grupie.
Fundusz na nagrody zostanie zachowany w 100% dla każdej grupy.
- Liga ZŁOTA - fundusz zostanie rozdzielony na 4 zawodników ze względu na obsadę.
Wartość nagród dla zawodników procentowo wynosi:
Liga ZŁOTA * * I – 40% * * II – 27% * * III – 20% * * IV – 13%
Uwagi końcowe. Każdy zawodnik przystępuje do gry na własne ryzyko, uwzględniając odpowiedni stan zdrowia a organizator
nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić wypadki związane z ryzykiem uprawiania sportu.
Uczestnicy w lidze LM akceptują ustalenia RODO i wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych, numery telefonów na
potrzeby organizacji ligi i publikacji na stronie internetowej wraz ze zdjęciami w galerii.
Przystąpienie do rozgrywek w lidze LM jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz terminarza
rozgrywek.
Dokumenty uzupełniające.
1. Terminarze rozgrywek z tabelami wyników dla poszczególnych Lig i Grup.
2. Przepisy gry PZT w tenisa ziemnego i regulamin gry ITF bez sędziów stołkowych.
W/w dokumenty znajdować się będą na obiekcie LA MIRAGE.
Rezerwację, informację, SMS-y należy kierować na nr telefonu 665 665 650 lub 32 – 47 26 483.
http://www.kortylm.net
e-mail: tenis@kortylm.net

