
Regulamin „Ligi Mikstowej KTT 2022”

1. Organizatorem rozgrywek jest Kaliskie Towarzystwo Tenisowe (zwane dalej KTT), a osobą 
odpowiedzialną za ich funkcjonowanie jest  Ewa Pawlak 507015935

2. Rozgrywki odbywają się w terminie 16.05-5.10 (terminy te mogą ulec zmianie, ze względu na 
warunki atmosferyczne oraz sytuację epidemiologiczną), na kortach KTT, przy ul. Łódzkiej 19 
(za zgodą organizatora jest możliwość przeniesienia pojedynczych spotkań na inne obiekty).

3. Wpisowe do ligi mixtowej:

 Osoby, które uiściły opłatę za uczestnictwo w ligach „zasadniczych” nie dopłacają do 
w.w. ligi

 Osoby, które grają wyłącznie w lidze mikstowej płacą 120 zł 

4. Opłatę ligową dla osób nie będącymi członkami KTT należy uiścić najpóźniej do dnia 15.05 (na
konto bankowe KTT: 84 1140 2017 0000 4402 1146 3470; w tytule podając „Liga mikstowa”, 
a także imię i nazwisko uczestnika). 

5. Liga zostanie utworzona w przypadku minimum ośmiu zgłoszeń. Rozgrywki toczyć będą się w 
dwóch grupach Grupa A oraz grupa B po sześć par w każdej grupie. Z każdej grupy do fazy 
pucharowej wychodzą 4 pary (gramy następnie na krzyż) .Termin rozegrania fazy pucharowej 
mija 15 sierpnia.

6. Wszystkie mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Jeżeli obie pary wyrażą zgodę, 
zamiast trzeciego seta można rozegrać super tie break (do 10 punktów). 

7. Każde spotkanie należy rozegrać minimum dwoma nowymi piłkami. Mecz uważa się za 
nierozegrany, jeżeli stwierdzone zostanie jego rozegranie innymi piłkami niż obowiązujące w 
danym sezonie (dopuszcza się jedynie możliwość rozegrania meczu innymi piłkami jeżeli 
przed rozpoczęciem meczu nie można zakupić piłek na kortach KTT).

8. Za wygrany mecz otrzymuje się trzy punkty, zaś za przegrany (ale rozegrany!) jeden punkt. Do
rozegranych meczów zalicza się spotkania niedokończone z powodu kreczu. Para, która 
przegra mecz walkowerem nie otrzymuje żadnych punktów. O przyznaniu walkowera 
decyduje organizator, po wniosku jednego z uczestników.

9. Końcowy wynik meczu należy wpisać w tabeli wyników, umieszczonej na kortach. 
Opcjonalnie można również wynik ten wpisać na portalu Korty.org lub przesłać do 
organizatora (ewa@metalplast-kalisz.pl)

10. W przypadku gdyby dwie pary miały na koniec rozgrywek tyle samo punktów, o kolejności w 
grupie decyduje ich bezpośredni pojedynek. W przypadku takiej sytuacji dla trzech i więcej 
zawodniczek robi się „małą tabelę”. 

11. O sprawach nieujętych w regulaminie, ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Wszelkie 
skargi i wątpliwości na temat funkcjonowania Ligi Mixtowej, należy składać drogą mailową 
(ewa@metalplast-kalisz.pl)


