PRAVILA LIGE

















Postoje dvije razine lige:
 Adults liga beginners
 Adults liga advanced
Igrači se prijavljuju jednu od liga u dogovoru s voditeljem liga (na temelju
samoprocjene razine znanja)
Zatim igrači se nalaze u ligama (broj liga ovisi o broju natjecatelja) od pet (Advanced)
četiri (Beginners) igrača i igraju svatko sa svakim unutar mjesec dana

Igrači sami unutar svoje lige dogovaraju vrijeme i lokaciju odigravanja međusobnih
susreta
Igrači unutar svoje lige obavezni su ostvariti kontakt sa ostalim igračima lige te se
dogovoriti oko termina i lokacije odigravanja susreta.
Igrači sami plaćaju najam terena za odigravanje susreta (svatko po pola ili po
dogovoru)
Svi igrači unutar svoje lige imat će pristup na kontakt ostaih igrača u svrhu dogovara
za odigravanje susreta

 ADULTS LIGA ADVANCED

Meč se igra na dva seta, a u slučaju da je 1-1 u setovima, igra se treći set  tie-break
do 10
U slučaju odigravanja tie-break rezultat se prijavljuje kao treći set  tie-break
 ADULTS LIGA BEGINNERS

Meč se igra na jedan seta do 9 gemova, a pri rezultatu 8:8 u gemovima, igra se  tiebreak do 10
U slučaju odigravanja tie-break do 10 rezultat se prijavljuje u završenim gemovima




Za samo odigrani meč dobije se 1 bod, a za odigrani meč i pobjedu 3 boda.
Za neodigrani meč dobije se 0 bodova a protivnik dobiva 2 boda (*o ovom pravilu
više pod nedogovoreni susreti)



Ako se netko od igrača ne javi za odigravanje susreta, a drugi je igrač pokušavao
dogovoriti susret (priložiti poruke kao dokaz)  rezultat se registrira pobjedom 2:0 u
setovima i 4:0 u gemovima za onog igrača koji je pokušavao dogovoriti susret



U slučaju nemogućnosti odigravanja susreta u tekućem mjesecu iz bilo kojeg razloga
potrebno je obavijestiti odmah igrače svoje lige i voditelja lige



Na kraju mjeseca igrači se rangiraju po sljedećim kriterijima:
1. broju bodova
2. broju odigranih mečeva
3. razlici u setovima
4. razlici u gemovima



Igrači koji su u nižim ligama i ako su ostvarili rezultat s pobjedama da zauzimaju prvo
mjesto u ligi u kojoj se nalaze na kraju mjeseca prelaze u višu ligu
Zadnji igrači iz svoje lige na kraju mjeseca prelaze u ligu niže











Igrači za sudjelovanje u ligi plaćaju kotizaciju od 100 kn po sezoni (tri mjeseca)
ljetna/zimska.

Ždrijeb za podjelu po skupinama
5 igrača po skupini za ADVANCED ligu a 4 igrača po skupini za BEGINNERS ligu
Broj skupina ovisi o broju prijavljenih igrača
Svaki igrač mora odigrati po jedan meč sa svim igračima iz skupine (sve ukupno 4
meča u mjesec dana za ADVANCED ligu i 3 meča u mjesec dana za BEGINNERS
ligu)
Igrači će se rangirati u svojoj skupini prema omjeru pobjeda i poraza što određuje
daljnji tijek u koju ligu će ići (broj liga će biti ovisno o broju prijavljenih igrača)

 Svibanj





Igrači su raspodijeljeni po ligama s obzirom na njihov ranking nakon odigranih
mečeva u skupini
5 igrača u svakoj ligi za ADVANCED ligu a 4 igrača u svakoj ligi za BEGINNERS ligu
Igrači će se rangirati unutar lige u kojoj jesu prema omjeru pobjeda i poraza što
određuje daljnji tijek u koju ligu će ići  zadnji igrači iz svoje lige prelaze u ligu niže,

a igrači koji su u nižim ligama i ako su ostvarili rezultat s pobjedama da zauzimaju
prvo mjesto u ligi u kojoj se nalaze na kraju mjeseca prelaze u višu ligu

 Lipanj


Nastavak odigravanja sa svakim igračem po jedan meč iz lige u kojoj se nalaziš



Završni turnir ljetne sezone.



