
Halowe
Mistrzostwa Wielkopolski

 Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa
/ Wielkopolskiego Związku Tenisowego/

1. Organizatorem Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej jest Wielkopolski Związek Tenisowy.

2. Do Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej mogą przystąpić kluby tenisowe, ośrodki 
tenisowe oraz drużyny spoza struktur klubów lub ośrodków tenisowych z  Wielkopolski i zgłosić 
drużynę do rozgrywek.

Konkurencje Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej :
Panie i Panowie
a/ KATEGORIA OPEN
b/ KATEGORIA 35+
c/ KATEGORIA 45+

ZAŁ. 1 – Karta Zgłoszenia Drużyny

3. Rozgrywki toczą się systemem ligowym, mecze każdy z każdym (jeden mecz, bez rewanżu).          
Rolę gospodarza wyznacza organizator rozgrywek .

4. Regularne rozgrywki toczą się  w okresie od listopada  do kwietnia danego roku.

5. Uczestnikami Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej dla danej konkurencji mogą być 
zawodnicy spełniający wymagania : 

KATEGORIA OPEN  : PANIE / PANOWIE
-zawodnicy, 
/Powyżej 18 lat/
-zawodnicy klasyfikowani na listach generalnych  PZT z minimum 5-letnią karencją zawodniczą ,
/Nie dotyczy zawodników ,którzy ukończyli 35 lat/

Karencja dotyczy osób klasyfikowanych na listach generalnych  PZT (i analogicznie innych krajowych 
związków tenisowych) do czołowej "75" PZT- seniorów.
W sezonie 2017 nie mogą brać udziału zawodnicy notowani w "75" PZT- seniorów na listach 
generalnych za lata 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

KATEGORIA 35+   : PANIE / PANOWIE



-zawodnicy, 
/Powyżej 35 lat/

KATEGORIA 45+   : PANIE / PANOWIE
-zawodnicy, 
/Powyżej 45 lat/

7.  System rozgrywek Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej w zależności od zgłoszonych 
drużyn:

- Formuła  /1/ do 5 drużyn
Faza finałowa -Drużyny  rozgrywają mecze w jednej grupie

- Formuła  /2/ od 6 do 11 drużyn
Faza wstępna -Drużyny podzielone są na dwie grupy.
Faza finałowa -Mecz o tytuł między najlepszymi drużynami z grupy/ mecz o miejsce/

- Formuła  /3/ od 12 do 16  lub więcej drużyn
Faza wstępna -Drużyny podzielone są na  cztery grupy.
Faza finałowa –Mecze półfinałowe między najlepszymi drużynami z grup/ mecz o miejsce/
A1-B1, C1-D1 
Wygrane drużyny rozgrywają  mecz o tytuł.

Najlepsza drużyna rozgrywek otrzymuje tytuł :

Halowego Mistrza Wielkopolski
Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej 
 /w danej kategorii/

LICZBA DRUŻYN JEST OGRANICZONA.
OBOWIĄZUJE ZASADA KTO PIERWSZY DO OSIĄGNIĘCIA LIMITU.

9. Do rozgrywek Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej drużyny mogą  zgłosić minimum 
czterech  zawodników.

ZAŁ. 2 –Imienna Karta Zgłoszenia Drużyny

10. Dopuszczony jest  udział maksymalnie czterech zawodników w drużynie. W trakcie trwania sezonu
kapitan ma prawo  dopisać  zawodnika , jeśli maksymalny pułap nie został osiągnięty . Dodatkowo jest
możliwość wymiany zawodnika trwale do końca sezonu kontuzjowanego lub zawodnika, który nie 
rozegrał żadnego spotkania.
Każda zmiana musi być potwierdzona przez Dyrektora rozgrywek.

11. W trakcie sezonu zawodnik może występować tylko w jednej drużynie :
KATEGORIA OPEN , KATEGORII 35+ , KATEGORIA  45+

W przypadku gdy  Klub lub Ośrodek zgłasza drużyny w różnych kategoriach  jest dopuszczony udział 
zawodnika w dwóch kategoriach np.:
KATEGORIA OPEN i KATEGORII 35+ 
KATEGORIA OPEN i KATEGORII 45+



12. Spotkania rozgrywane są  w terminie  sobota / niedziele, od godz. 14. Na wniosek kapitanów 
dopuszczamy możliwość przesunięcia w górę bądź w dół godziny rozpoczęcia spotkania, nie ma 
natomiast możliwości samowolnego przełożenia przez kapitanów gier na inny dzień.

13. Organizator ma możliwość przełożenia spotkania z przyczyn od niego niezależnych.

14. Istnieje możliwość wcześniejszego planowego przełożenia spotkania z powodu wydarzeń 
zaplanowanych wcześniej na obiekcie klubowym (np. coroczne imprezy klubowe, turnieje PZT, itp.). 
Warunkiem uzyskania takiej zgody jest zgłoszenie tego faktu przynajmniej miesiąc przed terminem 
wyznaczonym w terminarzu rozgrywek.

15. Każde spotkanie składa się z:
- 2 meczów gry pojedynczej ,
- 1  meczy gry podwójnej ,

16. Jeden zawodnik może rozegrać maksymalnie jedną grę singlową , jedną deblową.
Kapitanowie drużyny ustalają skład zawodników do gry podwójnej po rozegraniu meczy gry 
pojedynczej.

17. Obowiązuje następująca kolejność rozgrywania meczów:

a) 1 singiel,
b) 2 singiel,
c) 1 gra podwójna,

18. Do obowiązków kapitana drużyny gospodarzy należy przesłanie w terminie dwóch dni (czyli do 
wtorku po rozegranej niedzielnej kolejce ligowej) szczegółowych wyników rozegranego spotkania na 
adres e-mail: jacekgasiorek@vp.pl
Sms 602 258 573

19. Rozstawienia zawodników według "siły gry" dokonuje się przed sezonem, na podstawie:
a/ rankingu Seniorów i Amatorów Polskiego Związku Tenisowego,
b/ rankingi czołowych rozgrywek klubowych i ośrodków tenisowych,
c/ propozycji kapitanów. 
Tenisiści  nie notowani rozstawiani są dopiero po zawodnikach sklasyfikowanych. O ich kolejności 
decyduje kapitan drużyny.

20. Kapitan ma prawo wnioskować do Dyrektora rozgrywek Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej o 
uwzględnienie rzeczywistej siły gry zgłaszanego zawodnika, jeśli jest ona jego zdaniem wyższa niż 
innych zgłoszonych do Ligi członków drużyny notowanych . Biorąc pod uwagę ducha sportu może 
podjąć decyzję o przesunięciu rozstawienia zawodników w drużynie również bez wniosku kapitana, w 
przypadku jeśli siła gry nienotowanego zawodnika jest rażąco wyższa od graczy notowanych w 
rankingach. 
Rozstawienia zawodników dokonuje się przed pierwszym meczem i jest ono niezmienne do końca 
sezonu.

21. W fazie grupowej Ligi mecze punktowane są w następujący sposób:
– za zwycięstwo 3-0  drużyna otrzymuje 3 punkty,
– za zwycięstwo 2-1  drużyna otrzymuje 3 punkty,
– za porażkę 1-2        drużyna otrzymuje  1 punkt,
– za porażkę 0-3        drużyna nie otrzymuje punktu,
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22. W przypadku braku możliwości zebrania składu kapitan ma obowiązek skutecznego 
poinformowania przeciwnika oraz organizatora ligi o tym fakcie najpóźniej do godz. 20 dnia 
poprzedzającego mecz. Oddany w ten sposób walkower będzie skutkował zerowym dorobkiem 
punktowym, natomiast w przypadku walkowera oddanego w terminie późniejszym i w dniu zawodów,
drużynie odebrany zostanie 1 punkt z dotychczasowego dorobku.

23. O końcowej kolejności w Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej decyduje liczba 
zdobytych punktów. Jeśli dwie drużyny mają ich tyle samo decyduje bezpośrednie spotkanie 
pomiędzy zainteresowanymi. Jeśli taką samą liczbę punktów ma więcej drużyn ,to tworzona jest 
dodatkowa tabela uwzględniająca wyłącznie mecze pomiędzy zainteresowanymi klubami, 
a o kolejności decydują:
1. liczba zdobytych punktów, 
2. stosunek wygranych do przegranych setów,
3.losowanie

24. Spotkania gry pojedynczej rozgrywane są od stanu w secie  0:0 do dwóch wygranych setów, przy 
stanie 1:1 w setach  rozgrywany jest super tie break (do 10 punktów).

25. W grze podwójnej  mecze mogą być rozgrywane:
a . formuła : 
od stanu w secie  0:0 do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  rozgrywany jest super tie 
break (do 10 punktów).
b. formuła :
od stanu w secie  2:2 do dwóch wygranych setów, przy stanie 1:1 w setach  rozgrywany jest super tie 
break (do 10 punktów).
c. formuła :
pro set – jeden set od stanu 0:0  przy stanie 6:6 w gemach rozgrywany tie break (do 7 punktów )

Formułę meczu gry podwójnej Kapitanowi Drużyn  wybierają bezpośrednio przed rozegraniem meczu  
gry podwójnej.

We wszystkich formułach obowiązuje system "no ad" (przy stanie 40:40 w gemie rozgrywany jest 
decydujący punkt).

26. Gospodarza meczu wyznacza Dyrektor rozgrywek w wyniku losowania. Dopuszcza się możliwość 
rozegrania meczu na innym obiekcie.

27. Zespół gospodarza zapewnia  kort .

28. Do obowiązków kapitana zespołu Gości należy dostarczenie na mecz piłek  /czołowych marek 
producentów/, minimum dwóch nowych sztuk na jedną grę .
W meczu gry podwójnej dopuszcza się użycie piłek z meczów gry pojedynczej.  

29. Kapitan zespołu Gości jest obligatoryjnie sędzią głównym spotkania i osobą odpowiedzialną za 
przeprowadzenie meczu zgodnie z regulaminem Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi  oraz 
sporządzenia protokołu z spotkania.

 30. Na kapitanie drużyny gospodarza spoczywa obowiązek przesłania szczegółowego wyniku meczu 
organizatorowi rozgrywek w terminie dwóch dni (czyli do wtorku po rozegranej sobotnio/niedzielnej 
kolejce ligowej) na adres e-mail: jacekgasiorek@vp.pl.
Sms 602 258 573
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31. W Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej mogą występować wyłącznie zawodnicy 
zgłoszeni do rozgrywek do dnia poprzedzającego rozegranie pierwszej kolejki ligowej, z zastrzeżeniem
punktu 10. regulaminu.

32. Składka na pokrycie kosztów związanych z obsługą Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej
wynosi 80 złotych od drużyny.

33. Nieprzestrzeganie regulaminów: Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej , Polskiego Związku 
Tenisowego , Kodeksu Postępowania Zawodnika może spowodować:
* w przypadku złamania regulaminu po raz pierwszy — zawieszenie Zawodnika na 1 mecz,
* w przypadku kolejnego złamania regulaminu — zawieszenie Zawodnika na 3 mecze,
*w szczególnych ciężkich przypadkach niesportowego zachowania dopuszcza się zawieszenie
zawodnika na cały okres rozgrywek.

34. W sytuacjach spornych dotyczących przestrzegania regulaminu Halowej Wielkopolskiej Klubowej 
Ligi Tenisowej , w szczególności w sytuacji dotyczącej zawieszenia zawodnika decyzję ostateczną po 
zbadaniu sytuacji podejmuje Dyrektor rozgrywek.

35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor
Rozgrywek Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej.
WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK TENISOWY zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w
regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.

36. Rozgrywkami z ramienia Wielkopolskiego Związku Tenisowego kieruje Jacek Gąsiorek.
jacekgasiorek@vp.pl


