
 

1 | S t r o n a  L i g a  t e n i s o w a  2 0 1 9  
 

www.tenisbelchatow.pl  

www.tenisbelchatow.pl 
Robert Strupiński & Mariusz Strojkowski 
tel.: +48 511 422 005, +48 696 439 481  

e-mail: tenisbelchatow@gmail.com 
Korty: 97-400 Bełchatów, ul. Edwardów 8 

 

 
 

Partnerzy strategiczni:

 

Regulamin Ligi Tenisowej 2019 Bełchatów 
 

1. Organizatorem cyklu Ligi Tenisowej 2019 Bełchatów jest www.tenisbelchatów.pl 
reprezentowany przez:  

 Roberta Strupińskiego  
  Mariusza Strojkowskiego 

i potrwa od 27 maja do 30 września 2019 r. 
 

2. Liga tenisowa 2019 Bełchatów jest skierowana do osób uprawiających tenis ziemny na 
poziomie amatorskim. 

 
3. Uczestnikami Ligi tenisowej 2019 Bełchatów mogą być amatorzy, bądź osoby nie posiadające 

aktualnie ważnej licencji zawodniczej PZT i mający minimum : 
 1 rok karencji - dla kategorii wiekowej: skrzatów, młodzików, kadetów i juniorów – od 

czasu wygaśnięcia licencji zawodniczej.* 
 3 lata karencji - dla kategorii wiekowej seniorów – od czasu wygaśnięcia licencji 

zawodniczej. * 
* karencja zawodnicza będzie weryfikowana za pomocą aktualnej bazy rozegranych turniejów PZT: 
https://portal.pzt.pl/PlayerProfile.aspx  

 
4. W lidze może wziąć udział każdy kto zgłosił się do rozgrywek poprzez: 

 formularz zgłoszeniowy na stronie https://www.tenisbelchatow.pl/kontakt,  
 sms, przesyłając zgłoszenie do Organizatorów  
 osobiste zgłoszenie 

 akceptując regulamin Ligi Tenisowej 2019 Bełchatów. 
 

5. Liga tenisowa zostanie rozegrana w następujących kategoriach:  
 open: mężczyźni 
 open: kobiety 

 
6. Zapisy zostały przeprowadzone do 25 maja 2019 r. i po tym czasie nie ma możliwości 

dołączenia do rozgrywek chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.  
 

7. Wpisowe do Ligi należy wpłacić najpóźniej rozegrania II rundy ligi tj. do 9 czerwca 2019 r. 
osobiście do Organizatorów Ligi. Brak wpłaty spowoduje wykreślenia uczestnika z Ligi 
Tenisowej. 

 Uczestnik ligi 
Koszt kortu podczas 

rozgrywania meczu ligowego 

Opłata 100 PLN / osoba 15 PLN / godz. 

 
8. Wszystkie mecze ligowe muszą zostać rozegrane na Miejskich Kortach w Bełchatowie, 97-400 

Bełchatów, ul. Edwardów 8. Rezerwacji kortów można dokonywać telefonicznie pod nr tel. 
798 461 713  lub za pomocą portalu www.twojtenis.pl.  

 
9. Gry przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem gier, od którego nie ma 

odwołania. Harmonogram Ligi zakłada rozegranie 1 meczu tygodniowo. Zawodnik będzie 
informowany w każdy poniedziałek od 27 maja do 30 września o swoim kolejnym 
przeciwniku za pomocą portalu https://www.tenisbelchatow.pl/liga-tenisowa-2019, gdzie 
dostępny będzie harmonogram gier, wyniki Ligi i terminy do kiedy poszczególne rundy Ligi 
muszą zostać rozegrane. 
 

http://www.tenisbelchatów.pl/
https://portal.pzt.pl/PlayerProfile.aspx
https://www.tenisbelchatow.pl/kontakt
http://www.twojtenis.pl/
https://www.tenisbelchatow.pl/liga-tenisowa-2019
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10. Poszczególne rundy Ligi zaczynają się w każdy poniedziałek (od 27 maja 2019 r.) a kończą w 
każdą niedzielę (do 30 września 2019 r.). Zawodnicy zobligowani są do poinformowania 
Organizatorów Ligi w każdą niedzielę do godz. 17.00 o wyniku spotkania ligowego sms-em 
lub poprzez formularz https://www.tenisbelchatow.pl/kontakt na stronie internetowej. 
 

11. Brak rozegrania dwóch meczy rundowych spowoduje wpisanie zawodnika na listę 
Maruderów Ligi i wykreślenie zawodnika z Ligi, o ile Organizator nie zdecyduje inaczej. 
 

12. W przypadku umówienia się na mecz rundowy i niestawienia się zawodnika na korcie lub 
odwołania meczu w dniu  spotkania przyznaje się walkower zawodnikowi obecnemu. 
Zawodnicy mogą postanowić o rozegraniu spotkania pomimo odwołania meczu. Zawodnik 
obecny może zgodzić sie na rozegranie meczu w innym terminie choć określonego w 
harmonogramie gier, zamiast walkowera - decyzja po stronie zawodnika obecnego. 
 

13. Każdy zawodnik ma prawo w okresie trwania Ligi do zgłoszenia 2 tygodniowej absencji, 
wówczas jego przeciwnik po losowaniu poszczególnych rund informowany jest o 
nieobecności a mecze muszą zostać rozegrane max. 3 tygodnie po powrocie zawodnika z 
absencji. O nieobecności należy powiadomić Organizatorów min. 1 tydzień przed 
nieobecnością. 
 

14. Każdemu z zawodników po zgłoszeniu się do Ligi Organizator przypisuje się na starcie Ligi  
punkty w systemie ELO posługując się dostępną klasyfikacją Grand Prix 2019 i 2018 (priorytet 
ma GP 2019): 

 miejsca GP 1-4 – 1050 pkt. 
 miejsca GP 5-8 – 1025 pkt. 
 miejsca GP 9-16 – 1000 pkt. 
 miejsca GP >16 – 975 pkt. 
 niesklasyfikowani – 950 pkt. 

 
15. System punktowania ELO: 

Zwycięzca meczu zdobywa punkty zależne od rankingu przeciwnika (im wyższy ranking 
przeciwnika tym więcej punktów zdobywa). Przegrany traci natomiast punkty (im niższy 
ranking zwycięzcy tym więcej punktów traci). 

1. w meczu pomiędzy przeciwnikami o tym samym rankingu zwycięzca zdobywa 15 pkt. a 
przegrywający traci 15 pkt. 

2. wygrana zawodnika z wyższym rankingiem daje mu nieznaczny przyrost rankingu (+7 pkt.), a 
pokonanemu niewielką stratę rankingu (-7 pkt.) 

3. wygrana zawodnika z niższym rankingiem daje mu spory przyrost rankingu (+23 pkt.), a 
pokonanemu wysoką stratę rankingu (-23 pkt.) 
 
Przykłady: 

 
ELO zwycięzcy ELO pokonanego 

Nowe ELO 
zwycięzcy 

Nowe ELO 
pokonanego 

1 1000 1000 1015 (+15) 985 (-15) 

2 1050 1000 1057 (+7) 993 (-7) 

3 1000 1050 1023 (+23) 1027 (-23) 

 
16. O klasyfikacji generalnej decyduje suma punktów w systemie ELO, w przypadku takiej samej 

ilości punktów o wyższym miejscu w tabeli decyduje bezpośredni pojedynek pomiędzy 
zawodnikami z taką samą ilością punktów ELO.  
 

https://www.tenisbelchatow.pl/kontakt
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17. Mecze są rozgrywane do 2 wygranych setów (przy stanie 6:6 rozgrywany jest tie break). W 
przypadku stanu meczu 1:1 trzeci set rozgrywamy jest systemem pełnego seta. 
 

18. Zawodnik startujący w turnieju ma obowiązek stosowania się do przepisów Kodeksu 
Postępowania Zawodnika dotyczących: 

 stroju i sprzętu, 
 zachowania na korcie, 
  stosowania zasad fair play, 
 punktualności i dyscypliny. 

 
19. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie 
kortów podczas rozgrywania Ligi. 

21. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator bądź Sędzia 
Naczelny, który rozstrzyga także wszelkie sprawy sporne oraz rzeczy w nim nie ujęte. 

22. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT. 
 

23. Zawodnik, zgłaszający chęć udziału Lidze Tenisowej 2019 Bełchatów, oświadcza, że zapoznał 
się z klauzulą informacyjną i nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag do jej treści i niniejszym 
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych w zakresie niezbędnym  
na przeprowadzenie Ligi Tenisowej 2019 Bełchatów, celem publikacji danych osobowych na 
stronie www.tenisbelchatow.pl, wraz z wizerunkiem zawodnika, jak również powiadomień o 
kolejnych rundach Ligi. Administratorem danych osobowych jest Robert Strupiński, 97-400 
Bełchatów, ul. Berylowa 11/42, e-mail: tenisbelchatow@gmail.com. Informujemy, że zgoda 
zawodnika może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail 
na adres tenisbelchatow@gmail.com. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego 
dalej Rozporządzeniem) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Robert Strupiński z siedzibą przy ul. Berylowej 11/42,   
97-400 Bełchatów, adres e-mail: tenisbelchatow@gmail.com . 

2. Dane osobowe i wizerunkowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji 
współzawodnictwa sportowego,  popularyzacji tenisa w Bełchatowie,  prowadzenia cyklów turniejów  
Grand Prix 2019 Bełchatów i Ligi Tenisowej 2019 Bełchatów. 

3. Dane osobowe i wizerunkowe będą przechowywane przez okres udziału w rozgrywkach Grand Prix 
2019 Bełchatów i Ligi Tenisowej 2019 Bełchatów oraz przez dalszy czas niezbędny z uwagi na 
konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rankingów, wyników i działania strony 
www.tenisbelchatow.pl.  

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich 
sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych dla Robert Strupiński  
i www.tenisbelchatow.pl jest dobrowolne, ale konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak 
możliwości brania udziału osoby, której dane dotyczą w rozgrywkach Grand Prix 2019 Bełchatów i Ligi 
Tenisowej 2019 Bełchatów. 

7. Ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie 
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres 
tenisbelchatow@gmail.com spod adresu, którego zgoda dotyczy. 
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