
 

 

Młodzieżowa Liga  Tenisowa 

Szczecińskiego Klubu Tenisowego  

Babolat Cup 
Regulamin: 

1. Liga tenisowa odbywa się w sezonie letnim tj. od 20.05 – 30.09.2014. 

2. Rozgrywki podzielone są na dwie grupy: młodsza (do lat 12) oraz starsza (do lat 16). 

 

System rozgrywek: 

3. Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, zawodnicy we własnym zakresie 

umawiają się na rozgrywanie meczów. 

4. W kategorii młodszej mecze grane są do dwóch wygranych setów, trzeci set 

rozgrywany jest w formie super tiebreaka. 

5. W kategorii starszej mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, trzeci set jest 

również grany w pełnej formie (przy stanie 6-6 w gemach rozgrywany jest tie-break). 

6. Zawodnicy mają obowiązek wpisania meczu w grafik kortów  ( rezerwacja)– w grafiku 

proszę o wpisanie nazwisk zawodników/ zawodniczek.  

7. Po zakończeniu meczu, zwycięzca ma obowiązek wpisania wyniku meczu w grafiku 

kortów. 

8. SKT Szczecin zapewnia uczestnikom ligi piłki tenisowe (używane).  Po zakończeniu 

meczu należy zwrócić piłki do biura SKT. 

9. Aktualna tabela ligi SKT dostępna będzie na Facebooku Szczecińskiego Klubu 

Tenisowego https://www.facebook.com/pages/Szczeci%C5%84ski-Klub-

https://www.facebook.com/pages/Szczeci%C5%84ski-Klub-Tenisowy/326831394113228?ref=hl


 

Tenisowy/326831394113228?ref=hl oraz na tablicy informacyjnej w Klubie.         

Zachęcamy do „polubienia” Szczecińskiego Klubu Tenisowego         

 

Punktacja: 

10. Zwycięzca meczu w stosunku 2-0 w setach zdobywa 3pkt;  zwycięzca meczu w 

stosunku 2-1 w setach zdobywa 2 pkt; przegrany meczu w stosunku 1-2 w setach 

zdobywa 1 pkt, przegrany meczu w stosunku 0-2 nie zdobywa punktu. 

11. O  wyższym miejscu w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów, w przypadku tej 

samej liczby punktów wyższe miejsce w tabeli zajmie zawodnik lepszy w 

bezpośrednim meczu. 

Opłaty: 

12. Członkowie Szczecińskiego Klubu Tenisowego, którzy nie zalegają  z opłatami składek 

członkowskich, nie ponoszą kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych. 

13. Pozostali uczestnicy ligi mają obowiązek wniesienia opłaty w wysokości 20 zł za każdy 

rozegrany mecz . Opłatę za korty należy uiścić u Pana kortowego lub w biurze 

Szczecińskiego Klubu Tenisowego. 

Zapisy: 

14. W celu przystąpienia do ligi prosimy o wysłanie zgłoszenia e-mail na adres: 

skt@sktszczecin.pl, lub w formie SMS na nr 601 780 941 

15.    Rozpoczęcie ligi zaplanowane jest na  20.05.2014        

Nagrody: 

Partner Szczecińskiego Klubu Tenisowego – firma Babolat 

ufundowała Zwycięzcom Ligi atrakcyjne nagrody: 

I miejsce:  Bon o wartości  250 zł do wykorzystania w sklepie Babolat 

II miejsce:  Bon o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie Babolat 

III miejsce: Bon o wartości  100 zł  do wykorzystania w sklepie Babolat 

mailto:skt@sktszczecin.pl


 

Sytuacje sporne, nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Ligi:                   

Andrzej Czyż 


