
 

Warszawa, 13 marca 2023 roku 

 

 

 

Od 2019 roku wraz z setkami obiektów w całej Polsce z powodzeniem zmieniamy wizerunek naszej 
dyscypliny. Turnieje Polskiej Ligi Tenisa dla amatorów sprawiły, że gra w tenisa stała się przystępna, 

jeszcze bardziej powszechna, a profesjonalnej obsługi i transparentności rozgrywek zazdroszczą 
amatorom nawet zawodowcy.  

 

Dziś nadszedł epokowy w dziejach tenisa amatorskiego moment. Wraz z ponad 80 wybranymi Klubami i 
Organizacjami Tenisowymi w całej Polsce pragniemy zaprosić Państwa do współpracy w projekcie 

będącym kontynuacją doktryny pod tytułem ,,Razem Zmieniamy Polski Tenis”.  

 

Kładziemy na Państwa ręce Umowę Współpracy, której celem jest promocja tenisa amatorskiego w 
Polsce, objęcie patronatem wewnętrznych rozgrywek ligowych, wprowadzenie uniwersalnej w skali kraju 
punktacji w tenisie amatorskim, rozwój dyscypliny, integracja tenisowych społeczności oraz 

zainaugurowanie rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski dla amatorów tenisa.  

 

Wszystko to już na wiosnę 2023 roku. Dziękujemy za  tak liczne zaufanie.  

 

 

 

 

 

 

Radosław Gerlach 
prezes Polskiej Ligi Tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#RazemZmieniamyPolskiTenis 
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UMOWA WSPÓŁPRACY Z POLSKĄ LIGĄ TENISA 

 

I PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY 

 

Umowa zawarta pomiędzy Polska Liga Tenisa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Rzeszowie, NIP: 8133816294, KRS: 0000789958 (zwaną w treści umowy PLT) 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………….…………….…………….…………….…………….……………. 

(zwanego w treści umowy Organizatorem) 

 

będącym Organizatorem Ligi Tenisowej o nazwie 

 

…………………………………………………………………………………….…………….…………….…………….…………….…………….  

celem: promocji rozgrywek tenisowych, objęcia patronatem wewnętrznych rozgrywek ligowych, 

wprowadzenia uniwersalnej w skali kraju punktacji w tenisie amatorskim, rozwoju dyscypliny, 

integracji tenisowych społeczności oraz zainaugurowania rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski 

dla amatorów tenisa. 

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Polska Liga Tenisa obejmuje patronatem wewnętrzne rozgrywki ligowe (zwane dalej Ligą) 

prowadzone przez Organizatora w latach 2023-2024. 

2. Polska Liga Tenisa przekazuje nieodpłatnie nowoczesny system do prowadzenia Ligi na stronie 

www.polskaligatenisa.pl. 

3. Organizator zachowuje pełną autonomię i podmiotowość swojej dotychczas prowadzonej Ligi, 

ustalając zarówno kategorie i poziomy ligowe dla Ligi, systemy gier, wewnętrzny regulamin 

prowadzonej przez siebie Ligi itd. 

4. Organizator ewidencjonuje wyniki Ligi poprzez udostępniony przez PLT panel na stronie 

www.polskaligatenisa.pl i stosuje uniwersalną punktację meczową dla każdego meczu w ramach 

swojej Ligi. 

Autenti ID: 1729ccfc-9948-4649-b5cc-af1ab623c036 (2/10)



3 

 

5. Zapisów na wewnętrzne rozgrywki Ligowe Uczestnicy dokonują nieodpłatnie poprzez stronę 

www.polskaligatenisa.pl, a ewentualne wpisowe płatne jest bezpośrednio na konto bankowe 

Organizatora lub w jego siedzibie. 

6. Organizator na bazie prowadzonych przez siebie wewnętrznych rozgrywek ligowych może zgłosić 

drużynę do krajowych rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski PLT w sezonie 2023.  

 

III ROZPOCZĘCIE LIGI 

 

1. Organizator do dnia 31 marca bezpłatnie rejestruje konto Organizatora na stronie 

www.polskaligatenisa.pl celem uzyskania od PLT dostępu do panelu umożliwiającego prowadzenie 

Ligi. 

2. Organizator w terminie do siedmiu dni od uzyskania dostępu do panelu ogłasza za jego 

pośrednictwem: nazwę prowadzonej przez siebie Ligi, określa termin jej rozpoczęcia i zakończenia, 

kategorie lub grupy w jakich toczyć się będą Ligi, system gier (np. każdy z każdym), ewentualną 

wysokość wpisowego oraz wewnętrzny regulamin Ligi.  

3. Po opublikowaniu tych informacji przez Organizatora rozpoczyna się procedura zapisów 

Uczestników. 

4. Organizator zobowiązany jest do promocji rozgrywek ligowych i zagwarantowania minimum 20 

uczestników biorących udział w Lidze. 

5. Zapisy do Ligi odbywają się tylko poprzez stronę www.polskaligatenisa.pl, a każdy Uczestnik 

rozgrywek musi założyć i aktywować swoje konto na stronie www.polskaligatenisa.pl. 

6. Do aktywacji konta Uczestnika wystarczy wniesienie jednorazowej składki w kwocie 39 PLN, płatnej 

automatycznie przez stronę. 

7. W przypadku gdy dany Uczestnik ma problem z rejestracją swojego konta (cała procedura zajmuje 

wprawdzie ok. 30 sekund i jest całkowicie automatyczna), Organizator ma możliwość zarejestrowania 

danego Uczestnika przez siebie, a następnie dany Uczestnik zwraca mu wysokość składki.  

8. Dzięki aktywacji konta, każdy Uczestnik otrzymuje dostęp do wszystkich rozgrywek ligowych i 

turniejów prowadzonych przez Organizatora w sezonie 2023 oraz możliwość udziału w innych 

turniejach na terenie całego kraju przez okres miesiąca, a także całorocznego reprezentowania Ligi 

Organizatora w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski PLT w sezonie 2023. 

9. Uczestnicy otrzymają także pełny i automatyczny dostęp do swoich wyników, tabel, rankingów 

lokalnych i ogólnopolskich oraz statystyk dotyczących osiąganych przez siebie postępów.  

10. Zapisy do Ligi kończą się na dwa dni przed planowaną datą rozpoczęcia Ligi określoną przez 

Organizatora, ale Organizator może przedłużyć termin zapisów do Ligi poprzez przesunięcie terminu 

jej rozpoczęcia. 

11. Organizator poprzez panel PLT otrzymuje dostęp i dane kontaktowe do wszystkich Uczestników 

prowadzonej przez siebie Ligi, tj. numery telefonów oraz adresy mailowe.  

12. Organizator ma pełną władzę w kwestii przyjęcia poszczególnych Uczestników do Ligi lub też ich 

nieprzyjmowania. Organizator może określić formę Ligi jako zamkniętą lub otwartą, może też 
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wykluczyć poszczególnych Uczestników w przypadku łamania przez nich wewnętrznych regulaminów 

itd. 

 

IV PROWADZENIE LIGI 

 

1. Organizator po ustaleniu kategorii i systemów gier dla prowadzonej przez siebie Ligi odpowiada lub 

wyznacza osoby odpowiedzialne za ewidencje wyników na stronie www.polskaligatenisa.pl poprzez 

dedykowany do tego panel. 

2. Organizator lub osoby odpowiedzialne za Ligę przynajmniej raz na tydzień (zaleca się większą 

częstotliwość) upewnia się, że wyniki meczów Ligowych uzupełniane są na bieżąco. 

3. Każdy mecz w ramach Ligi musi rozpoczynać się od stanu 0:0.  

4. Każdy mecz w ramach Ligi winien toczyć się do dwóch wygranych setów przez danego Uczestnika.  

5. Set może być rozgrywany w dowolnej formule, tj. do czterech, pięciu lub sześciu wygranych gemów 

przez danego Uczestnika, a ewentualny trzeci set może być skrócony poprzez super tie-break. 

6. Uniwersalna punktacja obowiązująca w Lidze to: 4 punkty za zwycięstwo 2:0, 3 punkty za 

zwycięstwo 2:1 oraz 1 punkt za przegraną 1:2. 

7. Kolejność tabeli w pierwszej kolejności determinuje liczba punktów danego Uczestnika, a następnie 

bilans gemów. 

8. Po wpisaniu wyników danego meczu, tabele Ligi, rankingi oraz statystyki poszczególnych 

Uczestników aktualizują się automatycznie. 

9. W przypadku podania błędnego wyniku meczu na stronie www.polskaligatenisa.pl, można go 

bezproblemowo skorygować. 

10. W miarę możliwości zaleca się również prowadzenie wyników Ligi prowadzonej przez Organizatora 

w formie papierowej, np. na tablicy wyników na terenie Klubu celem zwiększenia integracji i 

zainteresowania Ligą wśród osób postronnych. 

11. Ewentualne nagrody przewidziane dla najlepszych lub wybranych Uczestników Ligi na szczeblu 

lokalnym ustalane są przez Organizatora. 
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V TURNIEJE 

 

1. Organizator otrzymuje także możliwość prowadzenia otwartych jednodniowych lub dwudniowych 

turniejów w ramach współpracy z Polską Ligą Tenisa.  

2. Warunki dotyczące Organizacji turniejów w ramach Polskiej Ligi Tenisa dostępne są na stronie 

www.polskaligatenisa.pl/regulamin. 

 

VI WSPARCIE POLSKIEJ LIGI TENISA 

 

1. Organizator poprzez nawiązaną współpracę otrzymuje pośredni dostęp do bazy ponad 12 000 

uczestników zarejestrowanych w PLT. 

2. PLT dba o jakość, przejrzystość, transparentność i rozwój tenisa amatorskiego w Polsce oraz rozwój 

Ligi objętej umową. 

3. PLT nagradza i wyróżniona najlepszych Organizatorów jak i najlepszych Uczestników poszczególnych 

rozgrywek objętych Patronatem na szczeblu krajowym. 

4. PLT wraz z Organizatorami prowadzi promocję wszystkich rozgrywek objętych Patronatem. 

5. PLT nie angażuje się w kompetencje Organizatora, a jedynie może rekomendować sprawdzone 

rozwiązania dotyczące prowadzenia poszczególnych rozgrywek.  

6. PLT wspiera angażujących się Organizatorów i dobrze prosperujące Ligi w wymiarze materialnym i 

niematerialnym, np. nagrody, piłki. 

7. Organizator w razie potrzeby może całodobowo kontaktować się z Polską Ligą Tenisa telefonicznie 

lub mailowo na adres biuro@polskaligatenisa.pl. 
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REGULAMIN WS. UDZIAŁU LIGI W DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH POLSKI PLT 

 

I ZGŁOSZENIE DRUŻYNY 

 

1. Organizator Ligi może zgłosić Drużynę do rozgrywek Drużynowych Mistrzostw Polski PLT 2023, 

zwanych dalej DMP. 

2. Warunkiem przystąpienia do DMP jest prowadzenie przez Organizatora swojej Ligi objętej 

patronatem PLT przez panel strony www.polskaligatenisa.pl, która skupia co najmniej 25 Uczestników.  

3. Po spełnieniu powyższego warunku, Organizator może zgłosić Drużynę do rozgrywek DMP.  

4. Organizator zgłasza Ligę objętą patronatem PLT do rozgrywek DMP do dnia 25 maja 2023 roku wraz 

z Logo Drużyny. 

5. Organizator zgłasza nazwę Drużyny przystępującej do rozgrywek DMP składającą się z maksymalnie 

trzech członów + nazwy miasta/miejscowości w której prowadzi Ligę.  

6. Organizator ma pełną wyłączność na podanie nazwy zgłoszonej drużyny. 

7. Dozwolone jest także ustalenie przez Organizatora komercyjnej nazwy Drużyny.  

8. PLT nie pobiera żadnej prowizji w przypadku pozyskania przez Organizatora sponsora tytularnego 

na nazwę drużyny lub innych partnerów wspierających Ligę. 

9. Drużynę reprezentować mogą tylko uczestnicy zgłoszeni do Ligi prowadzonej przez Organizatora.  

10. Osobą decyzyjną i odpowiedzialną ws. Drużyny jest Organizator lub wyznaczony przez niego 

Menadżer. 

11. Wpisowe za udział Drużyny w rozgrywkach DMP wynosi 500 złotych brutto na cały sezon i płatne 

jest do dnia 31 maja 2023 roku na adres rachunku bankowego: Polska Liga Tenisa 52 1050 1562 1000 

0090 3189 7953 tytułem: Nazwa drużyny - DMP 2023. 

 

II SYSTEM ROZGRYWEK 

 

1. Rozgrywki DMP podzielone są na fazę grupową (regionalną), a po dwie najlepsze Drużyny z każdej 

grupy uzyskują awans do fazy pucharowej. 

2. Każdą z grup rozgrywek DMP tworzy pięć Drużyn z danego regionu/województwa.  

3. Każda Drużyna w ramach fazy grupowej rozegra łącznie cztery spotkania (dwa spotkania w których 

będzie gospodarzem oraz dwa spotkania wyjazdowe). 

4. Układ meczów domowych i wyjazdowych rozstrzygnięty zostanie w wyniku losowania 

przeprowadzonego przez PLT w dniu 30 maja 2023 roku. 

5. Faza grupowa rozgrywana jest w terminie od 3 czerwca do 30 lipca. 

6. Po dwie najlepsze Drużyny z każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej rozgrywek DMP.  
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7. Spotkania 1/16 Finału DMP zostaną rozegrane w sierpniu na obiekcie Drużyny, która wygrała daną 

Grupę, a jej rywalem będzie Drużyna, która zajęła drugie miejsce w Grupie z regionu sąsiadującego. 

8. Dokładny schemat łączenia poszczególnych grup na etapie fazy 1/16 finału DMP oraz dalszej 

poznamy w dniu losowania. 

9. Cztery najlepsze Drużyny DMP spotkają się podczas dwudniowego, organizowanego centralnie 

turnieju Final Four DMP w listopadzie 2023 roku. 

 

 

III PRZYGOTOWANIE DO SPOTKAŃ 

 

1. Spotkanie między dwoma Drużynami rozgrywane jest w ciągu jednego dnia.  

2. Datę oraz obiekt każdego Spotkania pomiędzy wyznaczonymi Drużynami wyznacza ta Drużyna, 

która jest gospodarzem danego spotkania. 

3. Drużyna Gospodarzy na termin rozegrania Spotkania może wyznaczyć tylko dzień, który jest dniem 

ustawowo wolnym od pracy (tj. sobota, niedziela lub święta).  

4. Drużyna Gospodarzy wyznacza godzinę rozpoczęcia Spotkania, które może być rozgrywane na 

jednym lub dwóch kortach jednocześnie. 

5. Spotkanie Drużyn może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 10:00 i nie później niż o godzinie 

14:00. 

6. W przypadku nieustannych opadów deszczu Drużyna Gospodarzy zapewnia kort kryty celem 

przeprowadzenia Spotkania, który położony jest nie dalej niż 25 kilometrów od pierwotnie 

wyznaczonego miejsca Spotkania lub za zgodą Drużyny Gości przenieść mecz na inny termin.  

 

IV SKŁADY NA SPOTKANIA 

 

1. Gospodarz na minimum 48 godzin przed datą danego Spotkania zgłasza skład swojej Drużyny 

poprzez panel na stronie www.polskaligatenisa.pl. 

2. Goście desygnują skład swojej Drużyny na minimum 36 godzin przed datą Spotkania poprzez panel 

na stronie www.polskaligatenisa.pl. 

3. Skład meczowy każdej Drużyny tworzy sześciu dowolnych graczy, którzy przypisani są do 

wewnętrznej Ligi prowadzonej przez właściwego Organizatora, która objęta jest patronatem PLT.  

4. Na każde Spotkanie z każdą kolejną Drużyną można desygnować inny skład.  

5. W składzie meczowym danej Drużyny znajdować muszą się kolejno: jeden gracz dowolny, dwóch 

amatorów, amator 45+, amator U24 oraz kobieta amator. 

6. Za amatorów uważa się Uczestników danej Ligi, którzy nigdy nie grali w turniejach zawodniczych 

narodowego związku. 
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7. Amatorami 45+ są osoby, które nie grały w turniejach zawodniczych narodowego związku oraz 

urodziły się w latach 1923-1978. 

8. Amatorami U24 są osoby, które nie grały w turniejach zawodniczych narodowego związku oraz 

urodziły się w latach 1999-2015. 

 

V PRZEBIEG SPOTKANIA 

 

1. Spotkanie obu Drużyn składa się łącznie z 9 meczów. 

2. Kolejność meczów dla każdego Spotkania w ramach DMP wygląda następująco: singiel amatorów 

45+, pierwszy singiel amatorów dowolnych, drugi singiel amatorów dowolnych, singiel kobiet 

amatorek, singiel U24, singiel graczy dowolnych, debel utworzony spośród dwóch pierwszych par, 

mikst utworzony z trzeciej i czwartej pary oraz debel utworzony z piątej i szóstej pary. 

3. Organizator odpowiada za ewidencję wyników w formie papierowej na miejscu Spotkania oraz w 

formie elektronicznej poprzez panel strony www.polskaligatenisa.pl.  

 

VI PUNKTACJA 

 

1. Każdy mecz toczy się do dwóch wygranych setów przez danego gracza na pełnym dystansie 

meczowym, tj. każdy set do sześciu lub w przypadku stanu 6:6 w secie do siedmiu wygranych gemów.  

2. Trzeci set na wniosek uczestnika Gości może zostać rozegrany jako super tie-break. 

3. W rozgrywkach DMP obowiązuje uniwersalna punktacja meczowa PLT, tj. wygrana 2:0 to 4 punkty, 

wygrana 2:1 to 3 punkty, przegrana 1:2 to 1 punkt. 

4. Liczba punktów sprawia, że w każdym z dziewięciu meczów Drużyna może zdobyć maksymalnie 4 

punkty. To oznacza, że suma punktów obu Drużyn po zakończeniu Spotkania zawsze wynosić będzie 

36. Spotkanie obu Drużyn może zakończyć się wynikiem np. 22:14 lub remisem 18:18.  

5. Kolejność w tabeli rozgrywek grupowych w pierwszej kolejności determinuje suma punktów 

uzyskana przez daną Drużynę we wszystkich spotkaniach grupowych, a w przypadku równej liczby 

punktów pod uwagę bierze się bilans gemów spośród wszystkich rozegranych przez Drużynę meczów.  

6. W przypadku remisu 18:18 na etapie fazy pucharowej, awansem do dalszej fazy gier premiuje się tą 

Drużynę, która w fazie grupowej rozgrywek DMP uzyskała większą liczbę punktów.  

 

 

 

 

 

Autenti ID: 1729ccfc-9948-4649-b5cc-af1ab623c036 (8/10)



9 

 

 

 

VII ZASTRZEŻENIA 

 

1. Polska Liga Tenisa w przypadku spraw nieuregulowanych, które nie zostały poruszone w niniejszym 

Regulaminie DMP zastrzega sobie prawo do jego nowelizacji, które stanowić może jedynie 

uzupełnienie niniejszej treści, a nie jej zmianę. 

2. Ewentualne nowelizacje publikowane będą na stronie głównej www.polskaligatenisa.pl w zakładce 

„aktualności”. 

 

 

 ORGANIZATOR                                                                     PREZES POLSKIEJ LIGI TENISA 

 

 

Autenti ID: 1729ccfc-9948-4649-b5cc-af1ab623c036 (9/10)



Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 6 811 700,00 zł.

Autenti ID: 1729ccfc-9948-4649-b5cc-af1ab623c036 (10/10) - Dokument podpisany elektronicznie Karta Podpisów 1/1

KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 1729ccfc-9948-4649-b5cc-af1ab623c036
utworzonego: 2023-03-13 13:09 (GMT+01:00)


		2023-03-13T13:09:13+0100
	Zabezpieczenie integralności treści


		2023-03-13T13:47:54+0100
	Podpisanie dokumentu;Sebastian Witkowski;sebwit@o2.pl




