MAZURSKA AMATORSKA LIGA TENISA (MALT)

I.
Organizator
Organizatorem rozgrywek Mazurskiej Amatorskiej Ligi Tenisowej jest Stowarzyszenie Akademia
Tenisa Ziemnego ACTIVE z siedzibą w Giżycku.
II.
Miejsce oraz organizacja rozgrywek
1. Mecze w ramach MALT odbywają się na kortach tenisowych przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku.
2. Mecze mogą być rozgrywane każdego dnia tygodnia w godzinach funkcjonowania obiektu.
3. Opłaty za korzystanie z kortu uczestnicy wnoszą indywidualnie według obowiązującego ich
cennika.
III.
Uczestnictwo
1. W rozgrywkach ligi może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak,
że ze względów bezpieczeństwa podczas gry, a także komfort i satysfakcję jaką powinni czerpać
uczestnicy z udziału w rozgrywkach ligi, minimalny wiek to 13 lat.
2. Każdy uczestnik ligi bierze udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.
4. W przypadku gdy dany uczestnik w trakcie trwania edycji zaniecha dalszego udziału w
rozgrywkach oraz nie zgłosi, ani nie wyjaśni przyczyny swojej decyzji Organizatorowi, zostanie
automatycznie wykreślony z grona uczestników tej edycji zaraz po zakończeniu rundy w której
nastąpiło zaniechanie jego udziału w rozgrywkach.
5. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest uiszczenie na konto Stowarzyszenia opłaty tytułem
„Wpisowe MALT” w wysokości 50zł.
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IV.
Terminarz
Terminy meczów ustalane są bezpośrednio przez zawodników i są zgłaszane obsłudze kortów.
Termin podaje wyzywający, w przypadku odmowy kolejny podaje wyzywany, ostateczny termin
podaje Organizator.
W przypadku braku możliwości ustalenia meczu fakt ten należy zgłosić Organizatorowi, który w
porozumieniu z uczestnikami, których sprawa dotyczy, ustali wiążący termin meczu.
Odwołanie meczu na 1 dzień przed bez konsekwencji
Wyzywany, który ma wcześniej umówione dwa mecze w jednym tygodniu może odmówić
rozegrania kolejnego meczu w tym samym tygodniu bez konsekwencji

V.
System rozgrywek
1. Sezon ligowy MALT składa się z 2 rund.
2. Terminy rozpoczęcia rund:
- Runda 1: 01.06.2018r. do 15.07.2018r.
- Runda 2: 16.07.2018r. do 09.09.2018r.
3. Uczestnicy rozgrywają mecze „każdy z każdym”.
4. Jeżeli dwoje z uczestników w danej grupie uzyska identyczną liczbę punktów, pod uwagę brany
będzie wynik bezpośredniego meczu pomiędzy nimi.
5. Jeżeli większa liczba uczestników w danej grupie zgromadziła identyczną liczbę punktów to pod
uwagę brane będą wyniki meczów bezpośrednich pomiędzy nimi. W przypadku gdy to nie
przyniesie rozstrzygnięcia, analizuje się ich wzajemny bilans setów, a w razie potrzeby gemów z
meczów danej rundy. W ostateczności o klasyfikacji decyduje losowanie przeprowadzone przez
Organizatora.
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VI.
Rozgrywanie meczów
Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT).
Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej.
Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów.
Po rozegrany meczu uczestnicy zobowiązani są podania wyniku obsłudze kortów.
Piłki organizują sobie uczestnicy we własnym zakresie.
Skreczowanie to przegrana po przyjściu na kort (punkty wg punktu VII)

VII. Punktacja
1. Za rozgrywanie poszczególnych meczy uczestnicy otrzymują
każdej rundzie.
2. Punktacja:
- zwycięstwo 2:0
4:1 (dla zwycięzcy 4pkt, dla przegranego
- zwycięstwo 2:1
3:2 (dla zwycięzcy 3pkt, dla przegranego
- walkower
2:0 (dla zwycięzcy 2pkt, dla przegranego
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VIII. Ustalenia końcowe
Regulamin MALT jest ustanawiany i publikowany przez Organizatora w ramach zebrania członków
Stowarzyszenia Akademia Tenisa Ziemnego ACTIVE Giżycko.
W sprawach spornych, które zostaną zgłoszone Organizatorowi, ma on prawo do wydawania
wiążących decyzji.
Jeżeli Organizator uzyska informację o „ustawianiu” wyników lub podawania wyników meczów,
do których rozegrania nie doszło, wówczas ma prawo zareagować w sposób adekwatny do szkód
jakie innym uczestnikom rozgrywek wyrządziło podanie nieprawdziwych wyników: począwszy od
anulowania podanych wyników i zastąpienia ich obustronnymi walkowerami, a skończywszy na
dyskwalifikacji poszczególnych uczestników w rozgrywkach danej edycji.
Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem ligi (wyniki, terminy rund, regulaminy, itp.)
będą dostępne u obsługi kortów oraz na oficjalnej stronie Organizator www.activetenis.com.pl
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018r.
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