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Warszawska Liga TS HTB - to cykl rozgrywek trwający od 02.10
do 18.12.2020 r. ( I edycja) stworzony dla osób chcących
rywalizować w grze na punkty.
Kolejka - to pojedyncze spotkanie trwające 2h, w którym każdy
zawodnik rozgrywa mecze w grupie, do której został
przydzielony.
Grupa (każdy z każdym) - to sposób w jaki każda liga rozgrywa
swoją kolejkę.
Ranking - punkty do rankingu przyznawane będą po każdej
rozegranej kolejce w zależności od zajętego miejsca w danej
lidze. Ranking będzie wykorzystywany do rozstrzygnięcia
sytuacji spornych.
Roszada - możliwość przepisania zawodnika z jednej ligi do
drugiej w sytuacji absencji zawodnika lub sytuacji
nieprzewidzianej przez regulamin.
Gość specjalny - zawodnik, który dołącza do 1 ligi i rozgrywa
mecze ze wszystkimi uczestnikami w grupie. Wyniki meczy z

gościem specjalnym nie liczą się do rankingu ani do wyniku w
grupie. Gość zapraszany jest przez koordynatora ligi.
Turniej poziomujący - na pierwszym spotkaniu ligi rozegrany
zostanie turniej, w którym zawodnicy będą rywalizować o
przedziały, które od następnego terminu będą odpowiadać danej
lidze.

W każdy piątek spotykamy się o godz. 19:50 w hali przy ul.
Siennickiej 40 w celu rozegrania kolejki ligowej. Zawodnicy
rozgrywają pojedynki w grupie. W pierwszej lidze jedno miejsce
będzie zarezerwowane dla „gościa specjalnego”.
Pierwsza kolejka zostanie rozegrana 2.10.2020 w formie turnieju
poziomującego.

ZASADY ROZGRYWEK
1. Pierwsza liga odbędzie się na zasadach zwykłego turnieju w
celu klasyfikacji zawodników do odpowiednich lig.
W każdy kolejny piątek ligi rozgrywane będą w ramach 4 i
5-osobowych grup, w których każdy zagra z każdym.
2. W grupach 4-osobowych pojedynki rozgrywane są do trzech
wygranych setów, natomiast w 5-osobowych do dwóch.
3. Po zakończeniu każdej kolejki następują „roszady” w ligach.
Dwie najlepsze osoby z każdej grupy awansują do wyższej ligi, a
zawodnicy którzy zajmą dwa ostatnie miejsca spadają do niższej
ligi.
4. . W lidze może zagrać każda osoba posiadająca konto na stronie
www.hittheball.pli akceptująca regulamin ligi. Zapisy odbywają

się przez system. Zapisać można się do czwartku do godz. 23:59.
O północy lista zostaje zamknięta a koordynator wprowadza
ewentualne roszady w grupach. Osoby, które wpiszą się w piątek
zostaną wpisane do najniższych lig. O kolejności przydzielenia
do lig będzie decydował ranking i czas zapisu. W sytuacjach
spornych ostateczną decyzję podejmuje koordynator ligi.
5. W piątek opublikowane zostaną tabele grupowe dotyczące
wieczornego spotkania.
6. W sobotę po każdej lidze na naszym 
fanpage’ui 
stronie
internetowejukazywać się będą szczegółowe wyniki informacja
kto trafił do danej ligi.
7. W wypadku gdy do którejś z lig nie zgłosi się wystarczająca
liczba graczy dokonywane zostaną roszady oraz możliwe jest
wprowadzenie zmian spadków i awansów. Decyzje podejmuje
koordynator ligi na podstawie rankingu.
9. Osoba dołączająca do rozgrywek po 02.10.2020 r. będzie
zaczynać od ostatniej ligi.
10. W przypadku nieobecności zawodnika na trzech z rzędu
zostanie on przeniesiony do najniższej ligi, a jego miejsce zajmie
osoba z „dziką kartą” przydzieloną przez koordynatora lub
osoba z ligi niższej.
11. W pierwszej lidze jedno miejsce jest zarezerwowane dla „Gościa
specjalnego”.
12. Na koniec cyklu rozgrywek ligowych najlepsi zawodnicy
otrzymają nagrody.
13. Ewentualne roszady spowodowane absencją zawodnika będą
podejmowane przez koordynatora ligi na podstawie rankingu.
14.Kontakt- koordynator ligi HTB Jan Klepko Tel. 515332133 e-mail:
liga@hittheball.pl

