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REGULAMIN ROZGRYWEK

BUSINESS TENNIS LEAGUE

1. IMPREZA

	BUSINESS TENNIS LEAGUE – jest czysto amatorską formą współzawodnictwa drużynowego w tenisie ziemnym, zorganizowaną w formie rozgrywek ligowych.

2. CEL IMPREZY

	Celem rozgrywek jest wyłonienie Drużynowego Mistrza Business Tennis League.

3. CZAS TRWANIA

Rozgrywki BUSINESS TENNIS LEAGUE będą odbywały się w okresie 
07.10.2021 r. do 09.06.2022 r , w czwartki  od godziny 2000.	
 Szczegółowy terminarz rozgrywek drużyny otrzymają przed rozpoczęciem rozgrywek.

4. MIEJSCE

	Rozgrywki BUSINESS TENNIS LEAGUE będą odbywały się na kortach Centrum Tenisowego „Warszawianka” ul. Merliniego 9 

5. ORGANIZATOR

	Organizatorem oraz jedynym właścicielem praw do organizacji BUSINESS TENNIS LEAGUE jest firma PROF-FIT CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU zwana dalej Organizatorem.

6. UCZESTNICTWO

	Do uczestnictwa w rozgrywkach BUSINESS TENNIS LEAGUE zostaną dopuszczone drużyny składające się z pracowników tej samej firmy, występujących pod jedną nazwą. wyjątek stanowi kobieta, która może być: żoną pracownika.
	W rozgrywkach BTL mogą brać również udział reprezentacje stowarzyszeń sportowych pod warunkiem, że występujący w niej zawodnicy są członkami stowarzyszenia co najmniej od 12 miesięcy  i pracują w branży, którą  zrzesza dane stowarzyszenie sportowe. 
	Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich stwierdzających zdolność do uprawiania sportu i biorą udział  w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

6. „A” STATUS ZAWODNIKÓW

	Każdy z zawodników wchodzących w skład drużyny uczestniczącej w rozgrywkach Business Tennis League musi posiadać dokument potwierdzający występowanie stosunku pracy pomiędzy daną osobą o firmą, której barwy reprezentuje w rozgrywkach lub udokumentować w inny wiarygodny sposób prawo udziału w rozgrywkach jako członek danej drużyny. 	
	Dokument ten należy okazać na żądanie sędziego głównego zawodów oraz Organizatorów na najbliższym meczu drużyny od momentu wezwania do okazania.
Nie okazanie dokumentu będzie traktowane jako wystawienie nieuprawnionego zawodnika do gry ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego faktu.
Dopuszcza się udział w rozgrywkach Business Tennis League zawodników – pracowników posiadających kontrakty z zastrzeżeniem, że kontrakt został podpisany, co najmniej 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia rozgrywek, BTL w danym sezonie na okres nie krótszy niż 1 rok.
Dopuszcza się udział w rozgrywkach Business Tennis League emerytowanych pracowników z zastrzeżeniem, że firma, w której drużynie występują była ostatnim pracodawcą a stosunek pracy był nie krótszy niż 1 rok.
Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w rozgrywkach Business Tennis League.

6. „B” KARENCJA ZAWODNICZA

W rozgrywkach Business Tennis League mogą brać udział byli zawodnicy, pod warunkiem zakończenia kariery zawodniczej przed 2016 rokiem. Zawodnik nie może figurować na liście rankingowej PZT po 31 12 2016 r.

7. DRUŻYNY

	 Drużyna składa się z minimum 6 osób: 5 mężczyzn + 1 kobieta , lub 4 mężczyzn + 2 kobiety oraz posiada kapitana drużyny, kapitanem drużyny może być tylko członek reprezentacji.
Każdy zawodnik może wystąpić tylko w jednym meczu w trakcie spotkania z inną drużyną.
	Termin zgłaszania zawodników do drużyny upływa po 31 dniach od daty rozpoczęcia rozgrywek, jest to także termin ustalenia listy rankingowej drużyny wg, której rozgrywane będą gry pojedyncze.
	

7. „A” LISTA RANKINGOWA DRUŻYNY

Kapitan drużyny ma obowiązek sporządzenia listy rankingowej drużyny, która będzie obowiązywała do końca rozgrywek BTL w danym sezonie oraz jej dostarczenia dla sędziego głównego zawodów lub Organizatorów w terminie 31 dni od daty rozpoczęcia rozgrywek. 
Istnieje możliwość uzupełnienia listy rankingowej drużyny po 08 11 2021, to jest po 31 dniach po rozpoczęciu rozgrywek o kolejnych zawodników i zawodniczki do dnia, 15 02 2022 r. 
Osoby wpisywane w tym okresie mogą być dopisane do listy rankingowej na kolejnych miejscach (na koniec listy). 
Ostatecznym terminem zgłaszania zawodników do rozgrywek BTL w sezonie 2021/2022 jest 15 02 2022 r. 
	Uzupełnienia listy w przepisowym czasie do 15 02 2022r. dokonuje kapitan przynajmniej na tydzień przed meczem, na którym nowo zgłaszany zawodnik ma wystąpić.
	Lista zawiera imiona i nazwiska wszystkich członków drużyny na cały sezon rozgrywkowy, wymienione wg kolejności „siły” rakiet w drużynie, która będzie decydowała o kolejności rozgrywania gier pojedynczych (osoba z niższego miejsca rankingowego na liście drużyny nie może wystąpić w grze pojedynczej przed singlistą sklasyfikowanym wyżej na liście).

	








8. SYSTEM ROZGRYWEK

	W rozgrywkach BUSINESS TENNIS LEAGUE będzie uczestniczyło 12 drużyn, podzielonych na grupy A i B po 6 zespołów każda, które rozegrają w pierwszej fazie rozgrywek mecze wg systemu „każdy z każdym”.
	W drugiej fazie rozgrywek (fazie finałowej), zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca w swoich grupach utworzą pierwszą ligę, te z miejsc  4  - 6 drugą ligę.
Po podziale, grając nadal systemem „każdy z każdym” drużyny z pierwszej ligi będą walczyły o mistrzostwo i miejsca 2 – 6 w rozgrywkach BTL, natomiast pozostałe drużyny o miejsca 1 – 6 w drugiej lidze rozgrywek BTL
	Do drugiej fazy rozgrywek drużyny przystępują z zerowym dorobkiem punktowym.
	W trakcie jednego spotkania będą rozgrywane następujące gry: 2 single męskie, debel męski oraz gra mieszana (zamiast miksta drużyna może wystawić debel żeński) w następującej kolejności:
	singiel „1” – mikst
	singiel  „2” – debel
	Singiel „2” rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu gry singiel „1”, natomiast debel rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu gry mieszanej. 
Jednak nie wcześniej niż o godzinie 21 00.

9. PUNKTACJA

	Za zwycięstwo w każdej grze drużyna otrzymuje 1 pkt.
	Zwycięzcą całego spotkania zostaje zespół, który zgromadził większą ilość punktów 
i otrzymuje trzy punkty do ogólnej klasyfikacji, za remis drużyna otrzymuje 2 pkt., 
za przegraną 1 pkt.
	W przypadku „walkoweru drużyny” zespół otrzymuje 0 pkt. do ogólnej klasyfikacji.
	W przypadku, gdy dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość punktów w grupie lub w lidze, o końcowej kolejności będą decydowały:
·	Punkty za wygrane spotkania
·	Punkty za wygrane mecze
·	 Większa liczba wygranych setów, (wygrany Super Tie - break jest liczony jako set). 
·	 Mniejsza liczba przegranych setów,  (przegrany Super Tie - break jest liczony jako set).
·	 Bezpośredni pojedynek
·	Większa liczba wygranych gemów
·	Mniejsza liczba przegranych gemów
·	 Losowanie

10. PRZEPISY

	Spotkania będą rozgrywane wg obowiązujących przepisów ITF z zastrzeżeniem, iż przy stanie jeden do jednego w setach rozgrywany jest Super Tie - break, a przy stanie równowagi w gemie sędzia zarządza wygrywającą piłkę – potocznie „nagła śmierć”.  Wszystkie sporne kwestie będą rozstrzygane przez sędziego głównego BUSINESS TENNIS LEAGUE.

11. ODWOŁANIA I PROTESTY

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga w pierwszej instancji sędzia główny zawodów, w drugiej instancji organizatorzy. Decyzje organizatorów są ostateczne.
Wszelkie uwagi dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników itp. na żądanie kapitana będą wpisywane do protokołu zawodów.
	Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wyników meczy lub spotkań wstecz w uzasadnionych przypadkach.


12. SĘDZIOWIE

Sędziów do prowadzenia rozgrywek BUSINESS TENNIS LEAGUE wyznacza Organizator.

12. „A” SPRAWY PORZĄDKOWE

Osobą reprezentującą drużynę wobec sędziego głównego jest wyłącznie kapitan drużyny, podany w zgłoszeniu do spotkania. Kapitan drużyny zobowiązany jest do zgłoszenia zespołu do godziny 20 15.
	Mecze, do których nie zostali zgłoszeni zawodnicy po upływie 15 minut będą traktowane jako gry oddane walkowerem.
	Jeżeli zawodnik nie dojechał na spotkanie to przed wywołaniem meczu przez sędziego może zastąpić go zawodnik rezerwowy. Zmiana zawodników dotyczy tylko gier rozgrywanych w drugiej kolejności – singiel „2” oraz debel.
Jeżeli singiel nr. 1 zostaje oddany walkowerem w protokole musi być podane imię 
i nazwisko zawodnika, który nie stawił się na spotkanie.
Gry rozgrywane w drugiej kolejności nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 21 00. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zarówno zawodnicy jak i kapitanowie wyrażą na to zgodę.
W przypadku, gdy na spotkaniu nie ma kapitana drużyny może zastąpić go któryś z zawodników.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ITF, regulaminu obiektu oraz kulturalnego zachowania w trakcie trwania spotkań.

13. TERMIN SPOTKANIA, PRZEŁOŻENIE TERMINU

	W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach wymagających zmiany terminu meczu, zainteresowana drużyna zgłasza potrzebę zmiany terminu do Organizatora z wyprzedzeniem 3 tygodniowym, w celu ustalenia następnego, dogodnego dla obu drużyn terminu spotkania.
	Organizator i przeciwna drużyna ma prawo odmówić zmiany terminu spotkania.

14. NAGRODY

	Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w rozgrywkach BUSINESS TENNIS LEAGUE otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora oraz sponsorów.
	Drużyna, która wywalczyła pierwsze miejsce otrzyma Puchar przechodni i tytuł Drużynowego Mistrza BUSINESS TENNIS LEAGUE. Puchar przechodzi na własność drużyny po wygraniu 2 kolejnych edycji BUSINESS TENNIS LEAGUE lub po trzykrotnym zdobyciu tytułu Mistrza BUSINESS TENNIS LEAGUE.
	Zespół, który zajmie drugie miejsce zdobywa tytuł Drużynowego Wicemistrza BUSINESS TENNIS LEAGUE, otrzymuje Puchar oraz nagrody ufundowane przez Organizatora oraz sponsorów. 










15. WALKOWER


15. „A” WALKOWER DRUŻYNY

	Drużyna traci punkty za spotkanie na rzecz drużyny przeciwnej ( otrzymuje 0 punktów za spotkanie a przeciwna drużyna niezależnie od wyników meczy 3 punkty) w przypadku, gdy:
·	Drużyna nie stawiła się na spotkanie. 
·	Walkowerem zostaje oddanych więcej niż jeden mecz.
·	Wystawiono do gry nieuprawnionego zawodnika (drużyna traktowana jest jako zespół, który oddał spotkanie walkowerem). Wyniki poszczególnych gier zostają bez zmian z wyjątkiem meczu, w którym wystąpił nieuprawniony zawodnik. Ten mecz uznaje się jako przegrany przez drużynę, w której wystąpił taki zawodnik w stosunku 0/6 0/6
W przypadku obustronnego walkoweru obie drużyny otrzymują 0 pkt. za spotkanie do ogólnej klasyfikacji.
Mecze, w których zostali zgłoszeni zawodnicy odbywają się a ich wyniki są ważne i odnotowywane w ogólnej klasyfikacji.
Krecz, czyli mecz, w którym wystąpił zawodnik, ale z powodu kontuzji nie dokończył spotkania nie jest traktowany jako walkower. W protokole taki mecz będzie zaznaczany literką K.


15. „B” WALKOWER INDYWIDUALNY

Drużyna traci punkty za mecz na rzecz drużyny przeciwnej w przypadku: 

·	W grach, w których nie wystawiono zawodników lub zgłoszeni zawodnicy nie stawili się w regulaminowym czasie na mecz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Taka gra jest traktowana jako wygrana przez przeciwnika w stosunku 0/6   0/6.  

Maksymalnie można oddać jeden mecz, w przeciwnym razie drużyna jest uważana za zdekompletowaną  - walkower drużyny. 
	W przypadku obustronnego walkoweru obie drużyny otrzymują 0 pkt. za dany mecz.

16. PIŁKI

Piłki dostarcza Organizator.
	Każde spotkanie jest rozgrywane nowymi kompletami piłek.

17.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:  
1.  administratorem danych osobowych jest firma Prof – Fit  Centrum Aktywnego Wypoczynku Piotr Kopeć  (dalej Organizator ) z siedzibą przy ul. Korkowej 137A/70 , 04- 549 Warszawa, adres mail – biuro@btltenis.pl ; 
2.  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celu organizacji imprezy sportowej “ BUSINESS TENNIS LEAGUE”  ; 
3.  odbiorcą danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy organizatora w celu realizacji zadań,  współzawodnictwa  sportowego  w  kraju,  organizacji  zawodów  sportowych  oraz pozostałych imprez organizowanych przez firmę PROF- FIT , a także działalności marketingowej tejże firmy; 
4.  dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania odpowiednich rejestrów, rankingów i wyników turniejów; 
5.  posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  udostępnionych  przez  siebie  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania, żądania  usunięcia  i  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7.  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora rozgrywek  jest dobrowolne. 
8.  ma Pan/Pani prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@btltenis.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy; 
9.  dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się o kryteria wieku, płci, zawodu wykonywanego i pracodawcy. Konsekwencją  takiego  przetwarzania  będzie  przypisanie  zawodnika  do  odpowiedniej  grupy  zawodników startujących w turnieju . 
 
18.  OCHRONA WIZERUNKU 

Udział w wydarzeniu o nazwie Business Tennis League jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalanie, przetwarzanie i publikację wizerunku w  rozumieniu art. 81 ust. 1 zd. 1 ustawy o prawie autorskim  i  prawach  pokrewnych.  Uczestnik   wyraża  zgodę  na,  nieodpłatne, bezterminowe, nieograniczone terytorialnie rozpowszechnianie przez organizatora  wizerunku, uwiecznionego na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych w czasie wydarzenia. 
Wyraża zgodę,  aby  ww.  wizerunek  był  wykorzystywany  w szczególności  w  Internecie  (m.in.  w  mediach społecznościowych takich jak Facebook, YouTube oraz Instagram), w telewizji komercyjnej i publicznej, radio, sieciach VoD, a także na innych cyfrowych lub drukowanych materiałach reklamowych w celach promocyjnych i wizerunkowych związanych z zawodami i działalnością związana ze sportem firmy PROF.-FIT. 
W tożsamym zakresie wyraża zgodę na wykorzystanie nagrania  głosu i łączenie takiego nagrania z innymi  utworami.  Uczestnik  w  myśl  powyższego  regulaminu    rezygnuję 
z autoryzacji zdjęć, filmów, nagrań i innych materiałów z  wizerunkiem uczestników eventu. Wyraża także zgodę na podpisywanie materiałów imieniem, nazwiskiem, wykonywanym zawodem lub pracodawcą jakiego reprezentuje w tym  nazwą drużyny  i miejscowością; 

19.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów ITF, regulaminu obiektu oraz kulturalnego zachowania w trakcie trwania spotkań.
Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do niego na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną przez siebie lub osoby trzecie jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia. Uczestnicy zgłaszając się do zawodów oświadczają, że nie ma  żadnych przeciwwskazań do ich udziału w wydarzeniu, w tym przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. 
1. Organizator zapewnia uczestnikom: 
a)    opiekę sędziowską 
b)    napoje, 
c)    piłki do gry
2.Impreza odbywa się bez względu na warunki pogodowe. 
3. Sprawy sporne będzie rozstrzygać organizator w porozumieniu z sędzią głównym. 
4. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz w innych mediach. 
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione lub zniszczone w trakcie zawodów. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu.  


