Propozycje - regulamin zimowych Międzynarodowzch Mistrzostw w tenisie Wellness Spa CUP

1. Uczestnictwo i reguły: Długoterminowa liga jest otwarta dla wszystkich osób fizycznych, które
spełniają warunki określone w poniższych punktach zdań. Zawodnicy zostaną podzieleni na
podstawie wyników w sześciu lig od sześciu do siedmiu graczy. Po sześuć spotkaniach dwa pierwsze
ida do gury i ostatnie dwa spada z wyższego na niższy lidze. Zwycięzca każdej ligi do realizacji w
następnej rundzie jeden pkt plus. Grano w trzech rundach po sześciu meczach. W przypadku remisu
w dwóch lub więcej graczy decyduje kolejność wzajemnego dopasowania tylko graczy z taką samą
liczbą punktów..

2. Piłki: Piłki do spotkania dostarczonych przez organizatora w liczbie dwóch kul Wilson US Open do
wszystkich singli. W porozumieniu gracze mogą wykorzystać inne - własne pilky.

3. System rozgrywek: spotkania ligowe będą rozgrywane codziennie od 20 godziny. V sobota i
niedziela w sumie trzy razy, w porozumieniu z organizatorami przeciwnicy mogą grać w gry w ciągu
tygodnia w godzinach porannych. Jeśli wynik 1:1 w setach ustawia zwycięzcę ostatecznego spotkania
tiebreak do 10 punktów. Wygrywając mecze dla każdego gracza otrzymuje dwa punkty w tabeli, za
przegrane 1 punkt, jeśli gracz nie zagra spotkanie, ma 0 punktów!. Każdy gracz powiadamia dni
organizator, który może / lub chcą / gra mecze ligowe. Każdy gracz, w przypadku choroby lub
wypadku w sumie trzy razy, aby zadać przeciwnikowi i organizatorem planowanych lig szczegóły
transferu na kolejną kadencję. Jeśli gracze uzgodnić czasie innym niż określony w harmonogramie
miesięcznego organizatora ligi zapewniają one hali, gdy jest w czasie wolnym.

4. Depozyt: Depozyt jednego gracza w konkursie jest 110 euro. Wpisowe do konkursu mogą być
podzielone na dwie lub trzy raty - pierwsza rata 50 euro wydanych zawodnika przed pierwszym
spotkaniem mistrzostw, drugi i trzeci na 30 euro, według własnego uznania, najpóźniej przed
rozpoczęciem szóstego pojedynku o mistrzostwo.

5.Konečné Ranga: Mistrzem bede najlepsze osoby w pierwszą liga po wszystkich meczach ligowych.
6.Nagrody: Zwycięzca otrzyma mistrzostwo górną Saris, dyplom, puchar i nagrodę pieniężną w
wysokości 200 Eur, w całości, drugie i trzecie miejsce v I.lize nagrody rzeczowe i nagród pieniężnych
125 i 75 Eur.

