KORTOWO CLUB CUP
START – FUTURE - CHAMPION

Rozgrywki Klubowe 2015/2016

Zasady gry
1. Celem rozgrywek jest integracja klubowiczów Kortowo Tennis Club oraz powstanie listy rankingowej klubu.
2. Organizatorem rozgrywek jest Kortowo Tennis Club w osobie Krzysztofa Wierszyłłowskiego, a rozgrywki
koordynuje Wojciech Urban.
3. Kortowo Club Cup jest rozgrywany na platformie www.teniqo.com i wszyscy uczestnicy mają obowiązek
darmowego zarejestrowania się i założenia profilu zawodnika.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć:
 klubowicze Kortowo Tennis Club, zawodnicy i zawodniczki aktywnie uczestniczący w rozgrywkach cyklu
Kortowo Cup oraz zawodnicy i zawodniczki zaproszone do rozgrywek przez klubowiczów i organizatora.
 Zawodnicy i zawodniczki, którzy NIGDY nie byli na listach seniorskich PZT.
5. Zgłoszenia: zawodnicy/zawodniczki/pary zgłaszają chęć uczestnictwa w rozgrywkach na adres mailowy:
krzysztof@kortowo.com.pl lub zapraszani są indywidualnie przez organizatora.
6. Lista uczestników i plan gier ogłoszony zostaje 7 dni przed rozpoczęciem gier.
7. Rozstawienia oraz przydział do grup odbywa się na podstawie rankingów Kortowo Cup, propozycji trenera
prowadzącego lub organizatora.
8. Po ogłoszeniu listy startowej i planu gier zawodnicy/zawodniczki/pary mają 6 dni na akceptację lub propozycje
zmian terminów.
9. Rozgrywki prowadzone są w dwóch grupach lub jednej. Maksymalna ilość uczestników w grupie to: 8 osób singiel, 8 par – debel, mikst.
10. System rozgrywek: grupy „każdy z każdym”. Mecze rozgrywane są od stanu 0:0 z super tie break jako set
rozstrzygający przy stanie 1:1, w przypadku niedokończenia pojedynku, mecz wznawiany jest od stanu
zakończonego seta. Zawodnicy/zawodniczki/pary, którzy zajęli w grupach miejsca 1 i 2 przechodzą do fazy
finałowej i tworzą grupę 4 zawodników/zawodniczek/par, grając „każdy z każdym” o miejsca od 1 do 4.
Zawodnicy/zawodniczki/pary, którzy zajęli w grupach miejsca 3 i 4 tworzą grupę 4
zawodników/zawodniczek/par, grając „każdy z każdym” o miejsca od 5 do 8. Mecze z 1 fazy zaliczane są do
rozgrywek 2 fazy. Zawodnicy/zawodniczki/pary, którzy zajęli w grupach miejsce 5 i wyżej mogą zakończyć
rozgrywki lub na specjalną prośbę, kontynuują według schematu jak powyżej. Wyżej wymieniony schemat
dotyczy rozgrywek w dwóch grupach.
11. Terminy rozgrywek:
 Należy rozegrać jeden mecz w tygodniu jeżeli nie ma podanego harmonogramu gier z datami.
 Należy rozegrać mecze zgodnie z harmonogramu gier z datami.
12. Wyniki zawsze podaje zwycięzca wysyłając je mailem na adres krzysztof@kortowo.com.pl oraz podaje w recepcji
Kortowa po rozegranym pojedynku. W przypadku nie wysłania maila na powyższy adres mecz zostanie uznany za
nierozegrany. Dodatkowo zwycięzca jest zobowiązany w aktualnościach na stronie odpowiedniej ligi podać
informacje o wyniku meczu.
13. Nierozegrane mecze w terminie traktowane będą jako przegrana gospodarza. Gospodarz jest to ten
zawodnik/zawodniczka/para, która na planie gier wpisana jest po lewej stronie.
14. Termin meczu może zostać zmieniony tylko i wyłącznie za zgodą obu zawodników/zawodniczek/par i musi o tym
zostać poinformowany drogą mailową organizator.
15. Wszystkie sprawy sporne oraz nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator i koordynator.
Organizator
Krzysztof Wierszyłłowski – 601 789 499, krzysztof@kortowo.com.pl
Koordynator
Wojciech Urban – 509 561 487, wojciech.urban@onet.pl

