
         
 

Warmińsko -Mazurska Amatorska Liga Tenisa stanowi oficjalną formułę regionalnych rozgrywek 
indywidualnych organizowanych przez Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn i Olsztyński Klub 
Tenisowy „Jodłowa” pod auspicjami Warmińsko-Mazurskiego Związku Tenisowego. Podmioty te 
są prawnym i wyłącznym opiekunem ligi WMALT. 

 

Poniżej przedstawiamy regulamin dotyczący zimowych rozgrywek: 

1) mecze rozgrywane są w systemie każdy z każdym; 

2) w każdej z grup rozgrywamy jedną rundę lub mecz i rewanż (uzależnione od ilości osób 
grupie). Zawodnicy zobowiązani są do rozegrania wszystkich meczów ligowych do 22.04.2022r.; 

3) oficjalną piłką WM ALT jest Tretorn Serie+ Control (tylko nowe),można grać innymi, przy 
zgodzie dwóch zawodników. Piłki na mecz użycza gracz, który wygra losowanie poprzedzające 
rozpoczęcie meczu, ponadto ma prawo wyboru serwisu, odbioru lub strony;  

4) wpisowe do ligi wynosi 250 złotych, przeznaczone na imprezę zakończenia ligi oraz koszty 
administracyjne; 

5) opłata za kort: 70 zł/h (poniedziałek-piątek do 15.00) i 75 zł/h (poniedziałek- piątek po 15.00 
oraz sobota i niedziela);  

6) wszystkie spotkania będą odbywały się w Centrum Tenisowym Jakubowo Olsztyn, które 
mieszczą się przy ul. Radiowej 32 oraz w OKT Jodłowa, ul. Olimpijska 9A w Olsztynie; 

7) kolejność spotkań każdej kolejki ligowej jest wyznaczona na podstawie tzw. Tabeli Bergera 

8) zawodnicy zobowiązani są do rozegrania spotkania ligowego w uzgodnionym wcześniej z 
opiekunem grupy terminie (dzień tygodnia i godzina) 

9) każdy pojedynek rozgrywany jest do dwóch wygranych setów, trzeci set – supertiebreak; 

10) czas przeznaczony na rozegranie spotkania to dwie godziny zegarowe. Niezależnie od 
przebiegu spotkania zawodnicy zobowiązani są do poniesienia kosztów związanych z 
rozegraniem pojedynku po połowie; 

11) przyjmujemy dwa sposoby organizacji meczów ligowych. Zawodnicy między sobą umawiają 
miejsce i termin rozgrywania spotkania oraz rezerwują kort, w drugiej formie mecze są 
aranżowane przez prowadzącego daną grupę na podstawie przekazanej informacji przez graczy 



o możliwych terminach gry; 

12) rezerwacje kortu na umówiony mecz można odwołać najpóźniej 24 godziny przed jego 
rozpoczęciem. W przypadku odwołania meczu po tym terminie odwołujący zobowiązany jest 
opłacić kort za 2h oraz przeciwnik otrzymuje walkowera (6:0 6:0), natomiast jeżeli obaj gracze 
decydują o odwołaniu wówczas ponoszą koszty po połowie; 

13) po każdym rozegranym spotkaniu wygrywający zobowiązany jest do przekazania wyniku 
drogą elektroniczną (SMS) do prowadzącego daną grupę; 

14) zasady dotyczące punktacji: 

- 3 punkty za zwycięstwo 2:0 w setach 

- 2 punkty za zwycięstwo 2:1 w setach 

- 1 punkt za porażkę 1:2 w setach 

- 0 punktów za porażkę 0:2 w setach 

-w sytuacji kiedy jeden z zawodników rozpocznie mecz, a następnie nie będzie w stanie 
kontynuować gry (kontuzja, sprawy osobiste czy sytuacje losowe): 

-poddający otrzymuje: 0 punktów, otrzymujący walkowera: 3 punkty;    

15) po zakończeniu letniej edycji WM ALT dwóch najlepszych zawodników z niższej grupy 
otrzymuje awans do wyższej, natomiast z grupy wyższej dwóch zawodników z ostatnimi 
miejscami w rankingu spada do grupy niższej 
 
- pomiędzy Dabro/Stempień a kolejną grupą organizujemy mecze barażowe o awans i spadek  
 

- przy takiej samej ilości punktów u dwóch lub więcej zawodników decyduje po 

kolei: ilość zwycięstw, bilans setów, bilans gemów, bezpośredni pojedynek; 

16) jeśli zawodnik narusza zasady rozgrywek, zasady fair-play bądź etykiety tenisowej, może 
zostać usunięty z ligi WM ALT lub zastąpiony przez zawodnika oczekującego na liście 
rezerwowej; 

17) w przypadku wycofania się w trakcie rozgrywek anuluje się punkty danego gracza jeśli nie 
rozegrał co najmniej 50% planowanych spotkań oraz nie będzie on brany pod uwagę podczas 
zapisów do kolejnej edycji rozgrywek w następnym sezonie; 

 

 

 

18) ORGANIZATORZY LIGI WMALT PROSZĄ O BEZWGLĘDNE PRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ 
REGULAMINU, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE: 



-TERMINOWOŚCI, SYSTEMATYCZNOŚCI ORAZ COTYGODNIOWEJ DEKLARACJI CO DO 
MOŻLIWOŚCI ROZGRYWANIA SPOTKAŃ 

-WYMOGU OPŁACENIA ZAMÓWIONEJ REZERWACJI W PEŁNEJ WYSOKOŚCI 

-KONIECZNOŚCI OPŁATY WPISOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK 

19) uczestnik ligi ,wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby 
przeprowadzania rozgrywek tenisowych w formule Ligi WM ALT w roku 2020 przez          
Klub Tenisowy Jakubowo-Olsztyn oraz Olsztyński Klub Tenisowy Jodłowa;  
 
20) deklaracja uczestnictwa w lidze WM ALT oznacza akceptację powyższego regulaminu  

 

 

Numery telefonów do prowadzących: 

Krzysztof Badurek   tel.602755773 

Łukasz Sosnowski   tel.538409144 

Ryszard Sosnowski  tel.602339784 

Paweł Umbras      tel.501434694 

                                                                                                                    


