
REGULAMIN 

listy rankingowej tenisistów uczestniczących w rozgrywkach ligi tenisowej  na kortach 

"Na Skośnej" w Mikołowie. 

  

< Aktualizacja na dzień 10.10.2015r > 

  

1. Aktualny ranking tenisistów zostaje zweryfikowany w ten sposób, że do 

aktualnego rankingu zaliczonych zostaje maksymalnie 20 najlepszych wyników 

punktowych za mecze rozegrane w okresie minionego roku kalendarzowego. 

 

2. Na podstawie tak wyliczonego rankingu wyliczony zostanie dla każdego gracza 

średni ranking jako iloraz rankingu i ilości meczy wliczonych do jego obliczenia (od 1 

do 20). Jego wartość jest podawana z dokładnością do jedności. 

 

3. Aktualna wielkość średniego rankingu dwóch tenisistów stanowić będzie bazę do 

ustalania sumy punktów rankingowych do zdobycia w konkretnym meczu. 

 

4. Powyższe punkty bazowe za mecz rozdzielane zostają za rozegrany mecz 

automatycznie w zależności od wyniku meczu na 4 możliwe sposoby: 

    4.1. 80% - 20% gdy przegrywający nie zdobył w meczu w obu setach nie więcej 

niż 3 gemy. 

    4.2. 75% - 25% gdy przegrywający nie zdobył w meczu w obu setach nie więcej 

niż 6 gemów. 

    4.3. 65% - 35% gdy mecz zakończył się wynikiem 2-1 w setach 

    4.4. 70% - 30% w pozostałych przypadkach. 

 

5. Punkty zdobyte za mecz uwzględniane są automatycznie przy obliczaniu nowego 

rankingu jeżeli mieszczą się w najlepszej 20 zdobytych punktów w ciągu roku 

kalendarzowego i wpływają w ten sposób na nową wartość średniego rankingu 

zawodników. 

 

6. Punkty za sparingi przyznawane są w sposób analogiczny jak za mecze ligowe 

skorygowane współczynnikiem 0,8. 

 

7. Kolejność w tabelach ligowych ustalana będzie na podstawie: 

    7.1. Większej liczby zdobytych punktów za mecze danej edycji ligi letniej lub 

zimowej. 

    7.2. Przy równej ich liczbie - większej liczbie zwycięstw w danej edycji ligi. 

    7.3. Przy także ich równej liczbie o kolejności decydować będzie wynik 

bezpośredniego meczu między zainteresowanymi , a jeżeli nie rozegrali jeszcze         

        meczu między sobą - wyższa pozycja w rankingu ogólnym. 

 

8. W przypadku ustalania punktów bazowych za mecz w którym uczestniczą gracze 

bez rankingu, w pierwszym ich meczu przydziela im się wartość średniego rankingu 

przeciwnika. 

 


