
ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW, NA PODSTAWIE KTÓRYCH 
USTALA SIĘ KOLEJNOŚĆ MIEJSC NA LISTACH 
RANKINGOWYCH CZŁONKÓW I KANDYDATÓW SEKCJI

1. ZASADY OGÓLNE

1). Prowadzone są dwa niezależne RANKINGI:

a) SINGLOWY,

b) DEBLOWY.

2). Rankingi prowadzone są przez Z-cę Kapitana Sekcji ds. SPORTOWYCH tylko dla

CZŁONKÓW i KANDYDATÓW Sekcji.

3). Okresem, za który ustalane są rankingi jest okres od daty rozpoczęcia TURNIEJU

OTWARCIA do daty zakończenia TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku

kalendarzowym, gdzie rozstawienia w TURNIEJU OTWARCIA są w/g rankingów

końcowych za rok poprzedni.

4). Ranking KOŃCOWY obejmuje punkty z turniejów i gier rankingowych 

rozegranych*

w okresie od dnia rozpoczęcia TURNIEJU OTWARCIA do dnia zakończenia

TURNIEJU ZAMKNIĘCIA w danym roku kalendarzowym.

5). Do rankingów zalicza się punkty z:

a) TURNIEJÓW, w których prawo uczestnictwa mają wszyscy członkowie Sekcji i

o terminie ich rozegrania podany był komunikat w tablicy informacyjnej lub

stronie internetowej Sekcji minimum siedem dni przed datą rozpoczęcia turnieju,

b) GIER RANKINGOWYCH, gdzie:

- w singlu ci sami zawodnicy pomiędzy sobą mogą rozegrać najwyżej 3 mecze,

- w deblu nie stawia się żadnych ograniczeń co do ilości rozegranych spotkań.

6). Listy rankingowe aktualizowane są co 14 dni, gdzie:

a) dniem tygodnia wywieszenia rankingów na tablicy informacyjnej jest

PONIEDZIAŁEK;

b) zaliczane są gry zakończone w najbliższy poprzedni PIĄTEK.

7). Podstawą do ustalenia rankingu jest suma punktów z:

a) GIER RANKINGOWYCH, gdzie zgłoszenie pisemne wyniku (dostarczone w

uzgodnione miejsce) przez jednego z uczestników gry powinno zawierać:

- datę zakończenia gry,



- wynik gry w setach,

- podpis zgłaszającego,

b) TURNIEJÓW dostępnych dla wszystkich członków Sekcji, na podstawie:

- SPRAWOZDANIA z turnieju organizowanego przez Sekcję, przekazanego do

Z-cy Kapitana Sekcji ds. Sportowych przez członka lub kandydata

odpowiedzialnego za jego przeprowadzenie.
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- PRZEKAZANIA WYNIKÓW  do Z-cy Kapitana Sekcji ds. Sportowych przez 

uczestnika turnieju, jeżeli dotyczy turniejów nie organizowanych przez Sekcję.

2. LISTY RANKINGOWE, BONUSY

1) . Kolejność zawodników na liście rankingowej ustalana jest na podstawie 

SUMY PUNKTÓW zdobytych przez członka sekcji.

2) . Przy równej ilości punktów wyższy ranking otrzymuje zawodnik 

STARSZY wiekiem.

3) Ilość rozstawionych zawodników (par) ustala się zgodnie z zasadami ustalonymi 

w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Ilość zawodników (par) w turnieju 6-11 12-23 24-32

Ilość rozstawionych 2 4 8

     
4. USTALANIE PUNKTÓW RANKINGOWYCJ 

4.1. Ustalanie punktów z turniejów.

1) . Turnieje rozgrywane są na 32 zawodników i 32 pary deblowe.

2) . Przy większej ilości zawodników należy przeprowadzić ELIMINACJE

3) . Punktacja singiel: ilość punktów za dany turniej jest równa ilości zawodników 



startujących w tym turnieju. 

4) . Punktacja debel: ilość punktów za dany turniej jest równa ilości zawodników 

startujących w tym turnieju a punkty przyznawane są co 2 dla każdej kolejnej 

pary.

5) .Turniej pocieszenia: ilość punktów za dany turniej jest równa ilości zawodników 

startujących w tym turnieju, jednak pierwsze 2 miejsca są premiowane 

dodatkowymi punktami (patrz pkt. 6).

6) . Za pierwsze 2 miejsca przyznawany jest bonus. 

1 miejsce - 6 pkt

2 miejsce - 3 pkt.

7) .Organizator ma obowiązek przeprowadzenia turnieju deblowego, jeżeli zgłoszą 

się co najmniej 2 pary i turnieju pocieszenia, jeżeli zgłosi się do niego co najmniej

2 zawodników. W turnieju singlowym musi brać udział minimum 4 zawodników.

8) .Udział w turnieju POCIESZENIA ma zawodnik, który odpadł w 1-ej rundzie 

turnieju GŁÓWNEGO, gdzie turniej pocieszenia dotyczy tylko gier 

SINGLOWYCH i nie jest on dla zawodników obowiązkowy.

9) .Punkty do listy rankingowej przyznawane są zgodnie z zasadami, gdzie w 

turnieju singlowym SUMUJE SIĘ PUNKTY z turniejów głównego i pocieszenia.

4.2. Ustalanie punktów z gier rankingowych

Po spotkaniu singlowym:

przyznawany jest 1 pkt za każdy wygrany set

Po spotkaniu deblowym:

każdy zawodnik danej pary - 1 punkt za każdy wygrany set


