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w Pawłowicach – „Liga GOS Tenis” 

      Sezon 2023 

 
1. Wszystkie mecze „Ligi GOS Tenis” rozgrywane są na kortach Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach  

ul. Sportowa 14. 

2. Edycja Letnia rozgrywana jest na kortach zewnętrznych w okresie od kwietnia do października. 

3. Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do 31 marca na stronie https://tenis4u.pl/ (nazwa ligi: „Liga GOS 

Tenis” – mężczyźni  lub „Liga GOS Tenis” – kobiety). 

4. Prawo do udziału w lidze, mają osoby, które ukończyły 15 lat. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega 

sobie możliwość ewentualnego dopuszczenia do gry osób poniżej 15 lat. 

5. „Liga GOS Tenis” jest przeznaczona dla osób, które swoje mecze w ramach Ligi będą rozgrywać systematycznie 

i w koleżeńskiej atmosferze. 

6. Liga rozgrywana jest w następujących kategoriach: 

a) kobiety gra pojedyncza, 

b) mężczyźni gra pojedyncza, 

7. Do uczestnictwa w Lidze zostają dopuszczeni tylko amatorzy. 

8. Uczestnicy Ligi razem solidarnie pokrywają opłatę za najem kortu na czas rozgrywania meczu w ramach Ligi. 

9. Rezerwacja kortów: 

a) uczestnicy mogą rezerwować korty tylko w ramach wolnych i dostępnych godzin, 

b) rezerwacje kortów oraz umawianie swoich meczy dokonują sami uczestnicy, 

c) przy rezerwacji kortów należy uwzględnić długość czasu rozgrywania meczy, zaleca się wynajmowanie 

kortu na 2h, 

10. Mecze Ligi rozgrywane są do dwóch wygranych setów. W razie konieczności rozegrania trzeciego seta – jest to 

super tie-break (Tie-break do 10 pkt. bez przewagi dwóch punktów). 

11. System rozgrywek, liga: 

a) O kolejności w lidze decyduje liczba zdobytych punktów wg poniższej punktacji: 

• 2 pkt za wygraną 

• 1 pkt za przegraną 

• 0,5 pkt za każdy wygrany set 

• +/- 0,1 pkt za każdy gem różnicy 

• +/- 0,05 pkt za każdy punkt różnicy w super tie-breaku 

• Dający walkowera otrzymuje 0 pkt 

• Otrzymujący walkowera otrzymuje 3,4 pkt 

b) Niestawienie się na umówiony mecz skutkuje walkowerem. W takim wypadku koszty najmu całego 

kortu ponosi zawodnik, który nie stawił się na mecz. 

c) W przypadku, gdy zawodnik nie może rozegrać zaplanowanego meczu ze względu na kontuzję, urlop 

itp., ma prawo do przełożenia spotkania, po ustaleniu terminu z przeciwnikiem. Nie zwalnia to jednak 

zawodnika od terminowego rozgrywania pozostałych meczy. 

https://tenis4u.pl/
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d) Odwołanie z góry zaplanowanego meczu może nastąpić max. 1 raz w trakcie danej edycji Ligi.  

W przypadku odwołania każdego kolejnego meczu Koordynator Ligi ma prawo usunąć danego 

zawodnika z rozgrywek. Odwołanie meczu w ramach przysługującego limitu musi nastąpić co najmniej 

z wyprzedzeniem 24 h. 

e) W zależności od ilości zawodników Liga zostanie podzielona na grupy. Podział odbędzie się na 

podstawie zbliżonego poziomu zawodników, tworząc ligę I, ligę II itd. Podziału dokona Organizator ligi  

głównie biorąc pod uwagę dotychczasowe rozgrywki/turnieje. Dokładne składy lig zostaną podane w 

ciągu tygodnia od zakończenia zapisów. 

f) Liga zostanie podzielona na 2 edycje w okresie jednego roku kalendarzowego.  

g) Awanse i spadki: Po rozegraniu wszystkich spotkań w pierwszej edycji ligi, zawodnicy na podstawie 

zgromadzonych punktów zajmują odpowiednie miejsca w swoich ligach. Do ligi wyższej awansują 

bezpośrednio zawodnicy z miejsc 1 i 2. Dwóch ostatnich zawodników danej ligi spada do ligi niżej. Do 

drugiej edycji zawodnicy przystąpią w nowych składach, zweryfikowanych poprzez awanse i spadki. 

h) W przypadku absencji zawodnika w którejś z edycji, po powrocie do rozgrywek spada on o ligę niżej. 

Wyjątkiem są zgłoszone do Organizatora sytuacje – np. kontuzja. Organizator może w takiej sytuacji 

podjąć decyzję o “zamrożeniu” rankingu gracza. 

12. Harmonogram ligi GOS Tenis 2023: 

a) pierwsza edycja: kwiecień – 31 lipiec 

b) druga edycja: sierpień – 31 październik 

13. Uczestnicy rozgrywają mecz swoim sprzętem i swoimi piłkami, lub wypożyczonym sprzętem i piłkami  

a) Dopuszcza się stosowanie następujących piłek: piłki regularne lub piłki poziom zielony (piłki wolniejsze 

o 25% od piłek regularnych) 

b) Zawodnicy każdorazowo sami ustalają rodzaj piłek, którymi rozegrają mecz. W przypadku wyboru 

przez zawodników różnych piłek mecz rozgrywa się piłką z niższego poziomu (wolniejszą). 

14. Uczestnicy sędziują mecz sami. 

15. Po zakończonym meczu, zawodnicy podają wynik w systemie https://tenis4u.pl/. 

16. Informacje, pytania można przesyłać do koordynatora SMS-em lub e-mailem (SMS tel. 536 329 977, e-mail: 

t.porwisz@pawlowice.pl). 

17. Wszystkie informacje dotyczące działania ligi prezentowane będą na stronie www.gos.pawlowice.pl w 

zakładce „Liga GOS Tenis” oraz w systemie elektronicznym zarządzania ligą Tenis4U. 

18. Mecze Ligi rozgrywane są według przepisów PZT.  

19. Zwycięzca ligi uzyskuje tytuł Mistrza „Ligi GOS Tenis 2023”. 

20. Dla zwycięzców organizator przewidział: puchary/statuetki. 

21. Gminny Ośrodek Sportu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia i kontuzje powstałe podczas 

sportowej rywalizacji. 

22. W sprawach nieujętych regulaminem i w kwestiach spornych decyduje Organizator. 

23. Uczestnik Ligi zapoznał się i akceptuje Regulamin obiektu Gminnego Ośrodka Sportu który jest dostępny w 

miejscu widocznym na terenie GOS. 

https://tenis4u.pl/
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24. Uczestnicy Ligi wyrażają zgodę na utrwalanie i nieodpłatne wykorzystanie (publikację) swojego wizerunku 

w związku z działalnością „Ligi GOS Tenis”. 

Ochrona danych osobowych 

Uczestnik przez akceptację regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 

Organizatora, ponadto oświadcza, że został poinformowany, że : 

a. Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu z siedzibą w Pawłowicach, przy ul. 
Sportowej 14, 43-250 Pawłowice, adres e-mail: gos@pawlowice.pl (dalej jako „ADO”). 

b. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można się skontaktować pod adresem mailowym 
i.kielkowska@pawlowice.pl,  

c. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji turnieju - przeprowadzenia imprezy, 
wyłonienia zwycięzcy i promocji Gminy przez organizatorów, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) (dane zwykłe) 
oraz  art. 9 ust. 2 pkt a) (dane szczególne).  

d. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
e. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do realizacji celu podanego w pkt. c jest obligatoryjne, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w turnieju.  
f. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 1 roku.  
g. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych. 
h. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
i. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy. 
j. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

 

 

mailto:gos@pawlowice.pl
mailto:i.kielkowska@pawlowice.pl

