REGULAMIN
RAMOWY REGULAMIN SUPERLIGI – SEZON 2022

1. Niniejszy Regulamin SuperLIGI określa zasady rozgrywek ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski
w tenisie.
2. Na SuperLIGĘ składają się trzy klasy rozgrywkowe, w tym SuperLiga, 1. Liga oraz 2. Liga. Każda klasa
rozgrywkowa liczy po 8 drużyn.
3. W rozgrywkach SuperLIGI mogą brać udział maksymalnie dwie drużyny z jednego klubu (drużyny
zgłoszone do rozgrywek), przy czym nie mogą one występować w jednej klasie rozgrywkowej. W
przypadku awansu do klasy rozgrywkowej, w której już gra drużyna z tego samego klubu, awans nie
następuje. W przypadku spadku drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, w której gra już drużyna z
tego samego klubu, spadek następuje automatycznie i drużyna zostaje przeniesiona do rozgrywek o
klasę niższą, a w razie braku takiej możliwości, klub zobowiązany jest podjąć decyzję o wycofaniu
którejś z drużyn lub ich połączeniu. Decyzja w tym zakresie winna być przekazana Zarządowi SuperLIGI niezwłocznie w terminie 14 dni, pod rygorem usunięcia drużyny z SuperLIGI.
4. Na koniec sezonu z każdej klasy rozgrywkowej, z wyjątkiem 2. Ligi, spada jedna, ostatnia drużyna, a
przedostatnia w tabeli gra baraż o utrzymanie z drugą drużyną z niższej ligi. Gospodarz spotkania
wyłaniany jest w drodze losowania.
5. Z każdej klasy rozgrywkowej, z wyjątkiem SuperLigi, awansuje pierwsza drużyna, natomiast druga
gra baraż z przedostatnią drużyną wyższej klasy rozgrywkowej. Gospodarz spotkania wyłaniany jest
w drodze losowania.
6. Spotkania w każdej klasie rozgrywkowej rozgrywane są systemem „każdy z każdym”, bez rundy rewanżowej. Gospodarze spotkań wyłaniani są w drodze losowania, z tym że jedna drużyna nie może
być gospodarzem więcej niż 4 razy.
7. Planowany terminarz rozgrywek:
a. Runda zasadnicza:

i.

29.05 - / 1-8, 2-7, 3-6, 4-5/ gospodarze na pierwszym miejscu. Losowanie polega na
dolosowaniu drużyn do pozycji od 1 do 8 dzięki czemu automatycznie poznajemy kolejne spotkania i gospodarzy,
ii. 5.06 - / 7-1, 8-2, 4-3, 5-6/,
iii. 3.07 - / 6-1, 2-5, 3-7, 8-4/,
iv. 17.07 - / 1-5, 6-2, 8-3, 7-4/,
v. 31.07 - / 2-1, 3-5, 4-6, 7-8/,
vi. 7.08 - / 1-4, 3-2, 5-7, 8-6/,
vii. 14.08 - / 1-3, 4-2, 5-8, 6-7/,
b. Runda ﬁnałowa:
i. 10 – 11 grudnia 2022,
c. Spotkania o mistrzostwo klas rozgrywkowych oraz o utrzymanie w lidze rozgrywane są w
formule „drabinki czterech drużyn".
8. Drużyna meczowa winna składać się minimum z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn oraz dalszych zawodników rezerwowych – maksymalnie trzech kobiet i trzech mężczyzn.
9. W przypadku kontuzji któregokolwiek z zawodników drużyny składającej się wyłącznie z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn pozostałe spotkania odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
10. W SuperLidze w grze pojedynczej musi zagrać minimum jeden/jedna polski/a zawodnik/czka, w 1.
Lidze w grze pojedynczej minimum dwóch/dwie polskich/e zawodników/czki, w 2. Lidze w grze pojedynczej może zagrać maksymalnie jeden/jedna zawodnik/czka zagraniczny/a.
11. Spotkania rozgrywane są według formuły do dwóch wygranych setów, w każdym secie jebreak do 7
punktów, przy stanie 1/1 w setach, zamiast pełnego trzeciego seta jebreak do 10 pkt.
12. Przebieg spotkania:
a. spotkania rozgrywane są bezpośrednio na dwóch kortach: jako pierwsza gra pojedyncza kobiet, następnie gra pojedyncza mężczyzn, jako ostatnie gry podwójne kobiet i mężczyzn oraz
ewentualnie mikst,
b. spotkanie uważa się za rozstrzygnięte jeżeli wynik wynosi 6/0, 5/1, 4/2 natomiast przy wyniku 3/3 rozgrywany jest mikst jako gra decydująca,
c. w spotkaniu mogą nastąpić maksymalnie trzy zmiany w składzie drużyny,
d. skład meczowy (zawierający również listę rezerwowych) należy podać sędziemu naczelnemu
najpóźniej na 2. godziny przed rozpoczęciem spotkania,
e. spotkania rozgrywane są zawsze w niedzielę o preferowanej godz. 10.00, bez możliwości
opóźnienia oraz przełożenia; brak gotowości drużyny skutkuje walkowerem,
f. prezentacja drużyn odbywa się najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem spotkania,
g. spotkania rozgrywane są oﬁcjalną piłką Polskiego Związku Tenisowego (zwanego dalej: PZT),
h. w sobotę do godz. 10.00 komisarz rozgrywek decyduje, czy dane spotkanie rozgrywane jest
w całości na kortach otwartych czy w hali (ze względu na pogodę), nie ma możliwości częściowego rozegrania spotkania, albo na hali albo na kortach otwartych,
i. do rozgrywek dopuszczone są dwa rodzaje nawierzchni – z mączki ceglanej oraz typu „hard”,
w hali natomiast dopuszczalna jest dodatkowo nawierzchnia dywanowa,

j.

spotkanie prowadzi sędzia naczelny zatwierdzany przez SuperLIGĘ, po delegowaniu przez
Kolegium Sędziów PZT we współpracy z klubowymi/związkowymi sędziami „stołkowymi”.
k. w przypadku stwierdzenia przez sędziego naczelnego oraz komisarza rozgrywek nieprzygotowania regulaminowego obiektu, spotkanie kończy się walkowerem dla drużyny przeciwnej,
l. punktacja za spotkania wygląda następująco:
i. za wygranie spotkania w stosunku 6/0, 5/1, 4/2 drużyna otrzymuje 3 pkt,
ii. za wygranie spotkania 4/3 drużyna otrzymuje 2 pkt,
iii. za przegranie spotkania 3/4 drużyna otrzymuje 1 pkt,
iv. za przegranie spotkania 0/6, 1/5, 2/4 drużyna otrzymuje 0 pkt,
v. walkower to „- 1” (słownie: minus jeden) pkt dla drużyny, która poddała spotkanie/nastąpił brak gotowości drużyny do rozegrania spotkania o kolejności drużyn w tabeli SuperLIGI decyduje suma punktów zdobytych w rundzie zasadniczej, a przy równej liczbie punktów decyduje bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Przy większej liczbie drużyn z tą samą liczbą punktów w tabeli decyduje stosunek
małych punktów. Przez stosunek małych punktów rozumie się stosunek liczby wygranych do przegranych setów, a następnie stosunek liczby wygranych do przegranych
gemów, każdorazowo w ujęciu zainteresowanych drużyn z tą samą ilością punktów w
tabeli. Gdy to nie rozstrzyga kolejności miejsc, to wówczas odbywa się losowanie,
m. w rundzie ﬁnałowej dwie pierwsze drużyny rozstawiane są na podstawie zajętych miejsc po
rundzie zasadniczej /7 kolejek/.
13. Licencje do SuperLIGI – w pierwszym roku rozgrywek koszt licencji drużyny wynosi:
a. w SuperLidze 3.000 zł,
b. w 1. Lidze 1.500 zł,
c. w 2. Lidze 1.000 zł.
14. Licencję na grę w poszczególnych klasach rozgrywkowych wydaje Zarząd SuperLIGI. Zgłoszenia Klubów do rozgrywek wyłącznie na adres e-mail: biuro@sliga.org.
15. Klub, aby otrzymać licencję na grę w SuperLIDZE musi posiadać odpowiednią – stosowną do systemu rozgrywek – ilość kortów meczowych otwartych (minimum dwa) plus jeden kort rozgrzewkowy
oraz zabezpieczenie halowe w miejscu zarejestrowania drużyny, albo w innym obiekcie zgłoszonym
do rozgrywek, w tym również w innym mieście.
16. Transfery zawodników odbywają się zgodnie z Regulaminami obowiązującymi w PZT, w tym Regulaminem ﬁnansowym PZT, z tym że w danym roku rozgrywkowym dany klub może mieć zgłoszonych
do rozgrywek maksymalnie 16 zawodników, przy czym w drużynie musi być minimum cztery zawodniczki i czterech zawodników.
17. Oprócz transferów opisanych w punkcie 16 powyżej przewiduje się możliwość wypożyczenia nieograniczonej liczby zawodników. Warunkiem skutecznego dokonania wypożyczenia jest uiszczenie
na rzecz Polskiego Związku Tenisowego opłaty w wysokości odpowiadającej wartości opłaty za
zmianę barw klubowych na zasadach obowiązujących w PZT. Opłata będzie ponoszona jednorazowo
w danym sezonie, a w przypadku przedłużenia wypożyczenia na kolejne sezony opłatę uiszcza się dla
każdego rozpoczętego sezonu. W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie sezonu, należy uiścić

jednorazową opłatę na rzecz Polskiego Związku Tenisowego w wysokości odpowiadającej wartości
opłaty za zmianę barw klubowych na zasadach obowiązujących w PZT.
18. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach SuperLIGI musi posiadać ważną licencję PZT.
19. W pierwszym roku rozgrywek okienko transferowe dla drużyn trwa do 25 lutego 2022, a następnie
od 15 listopada 2022 do 25 listopada 2022. W tym czasie transfery do drużyn mających brać udział
w rozgrywkach SuperLIGI w sezonie 2022 będą miały obniżone opłaty licencyjne o 50% w stosunku
do obowiązujących stawek zarówno dla zawodników krajowych, jak i zagranicznych.
20. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach SuperLIGI mają obowiązek noszenia na odzieży
podczas spotkań logo SuperLIGI /koszulka, dres/ w miejscu wyznaczonym przez Zarząd SuperLIGI. W
przypadku indywidualnych kontraktów zawodowych/sponsorskich zawodników, miejsce umieszczenia logo SuperLIGI zostanie indywidualnie wskazane przez Zarząd SuperLIGI. Niedostosowanie się do
tego obowiązku umieszczenia logo skutkuje niedopuszczeniem zawodnika / zawodników do spotkania.
21. Kluby SuperLIGI otrzymują nagrody ﬁnansowe na koniec rozgrywek w zależności od zajętych miejsc
w tabeli. Premiowanie dotyczy drużyn SuperLigi – osiem drużyn oraz czterech pierwszych w tabeli 1.
Ligi.
22. W pierwszym roku rozgrywek termin zgłoszenia drużyn do wszystkich klas rozgrywkowych upływa 1
marca 2022 godz. 24.00.
23. W dniu 10 marca 2022 ogłoszony zostanie podział drużyn na SuperLigę , 1. Ligę oraz 2. Ligę rozgrywek. Następnie nastąpi uroczyste losowanie pozycji na każdym szczeblu rozgrywek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Losowanie będzie można śledzić na żywo lub w internecie.
24. W pierwszym roku zaproszenie do najwyższej klasy rozgrywkowej otrzymuje 6 najlepszych drużyn z
rozgrywek drużynowych kobiet i mężczyzn w sezonie 2020, a następnie dwie z najwyższymi rankingami zawodników /2 kobiety i 2 mężczyzn/ poszczególnych drużyn. Przy czym obowiązuje w pierwszej kolejności ranking singlowy WTA/ATP, a następnie rankingi krajowe w kat. kobiet i mężczyzn, następnie ranking juniorski ITF oraz dalej rankingi krajowe w kategorii juniora, a następnie kadeta.
25. Niezależnie od postanowień punktu 24 i pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Zarząd SuperLIGI może dodatkowo dopuścić do rozgrywek SuperLIGI maksymalnie dwie drużyny, którym przyznaje tzw. „dzikie karty”.
26. Do rozgrywek SuperLIGI dopuszcza się zawodników, którzy ukończyli 14 lat najpóźniej w dacie zgłoszenia rozgrywek (decyduje data urodzenia).
27. Spotkanie dnia SuperLIGI (ustalone wspólnie pomiędzy Zarządem SuperLIGI, a nadawcą) będzie pokazywane na żywo w TV. Reszta spotkań będzie możliwa do obejrzenia na kanałach streamingowych.
28. Zwycięzca SuperLIGI otrzymuje tytuł DRUŻYNOWEGO MISTRZA POLSKI (złoty medalista DMP), drużyna, która zajęła drugie miejsce tytuł V-CE MISTRZA DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (srebrny
medalista DMP), a drużyna która zajęła trzecie miejsce tytuł BRĄZOWEGO MEDALISTY DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI.
29. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie/korekcie w trakcie trwania sezonu w 2022 r.
30. Prawo wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu posiada wyłącznie Zarząd SuperLigi S.A.

