
REGULAMIN 
HALOWEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO 

PAR DEBLOWYCH - CHEŁMŻA 2017/2018 

 

1. Organizator turnieju: 

Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży  

2. Termin i miejsce: 
Liga rozgrywana jest na hali sportowo – widowiskowej w Chełmży, ul. Hallera 17 A 

Termin: październik 2017 – luty 2018  

3. Uczestnictwo: 
1. W turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie amatorzy tenisa. 

2. Turniej przewidziany jest dla max. 8 par deblowych. 

3. Zapisy potrwają do 11 października  (ostateczny dzień zgłoszenia) lub gdy udział 

potwierdzi wymagana ilość par. 

4. Kontakt: Artur Kielak, tel. 600330896. 

5. Parę należy zgłosić na odpowiednim, poprawnie wypełnionym formularzu: 

a. Formularz dostępny jest na stronie www.osit.chelmza.pl (zakładka Informacje 

 Halowa Liga Tenisa Ziemnego Par Deblowych), 

b. Formularz po podpisaniu przez zawodników należy dostarczyć do  

11 października organizatorowi. 

4. Zasady gry i przepisy obowiązujące w lidze: 

1. Mecze rozgrywane będą w hali sportowo – widowiskowej, w wyznaczonych przez 

organizatora terminach. Pierwszy Turniej odbędzie się 22.10.2017 r. od godz. 9:00. 

2. Liga będzie składała się z 4 turniejów (jeden w miesiącu). 

3. Po ostatnim turnieju będą sumowane punkty z całych rozgrywek. 

4. TOP4 rozgrywek rozegra między sobą TURNIEJ MASTERS (w lutym 2018), 

systemem „każdy z każdym”, tym samym wyłaniając zwycięzcę całej LIGI. 

5. Udział w rozgrywkach tylko dla zawodników zgłoszonych do ligi. 

6. Mecze turnieju będą prowadzone przez sędziego wytypowanego przez Organizatora 

rozgrywek. 

7. Mecze ligowe rozgrywane są do wygrania jednego seta (w przypadku remisu 6:6 

decyduje tie break – do 7 punktów). 

8. W przypadku wyniku 40:40 w gemie, decyduje jedna piłka (odbierający wybierają na 

kogo ma być serwis). 



9. Po zebraniu wymaganej ilości par, nastąpi podział na grupy A i B (po 4 zespoły) - mecze 

grupowe systemem „każdy z każdym”. 

10. Za zwycięstwo w meczu para otrzymuje 2 pkt, za porażkę 1 pkt. 

11. O kolejności w tabeli decydują: 

- ilość zdobytych punktów, 

- różnica setów (wygranych do przegranych), 

- różnica gemów (wygranych do przegranych), 

- wynik bezpośredniego pojedynku. 

12. Faza pucharowa turnieju: zespoły z dwóch pierwszych miejsc grają półfinały A1 – B2, 

A2 – B1. Następnie zwycięzcy pojedynków grają o I miejsce, zaś przegrani o III 

miejsce. 

13. Punkty za poszczególne miejsca w turnieju: 

 I miejsce – 100 pkt 

 II miejsce – 80 pkt 

 III miejsce – 60 pkt 

 IV miejsce – 50 pkt   

14. Na zakończenie rozgrywek najlepsze pary otrzymają nagrody.  

15. Terminarz spotkań: 

I Turniej – 22.10.2017 

II Turniej – 26.11.2017 

III Turniej – 17.12.2017 

IV Turniej – 28.01.2018 

MASTERS TOP4 – 11.02.2018 

 


