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REGULAMIN ROZGRYWEK 
SuperLIGA S.A. 

 
 
 

§ 1. 
ROZGRYWKI, POZIOMY 

 
1. Niniejszy Regulamin SuperLIGI określa zasady rozgrywek ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski 

w tenisie, zwanych dalej Rozgrywkami lub SuperLIGĄ. 
2. Rozgrywki prowadzone są w oparciu o niniejszy regulamin, przepisy gry w tenisa, obowiązki i 

procedury sędziów Polskiego Związku Tenisowego (dalej: PZT), regulaminy organizacyjne PZT, 
regulamin finansowy PZT oraz obowiązujące przepisy antydopingowe i antykorupcyjne. Wszystkie 
kluby oraz zawodnicy, zgłaszając się do rozgrywek, potwierdzają przestrzeganie wszystkich 
wymienionych przepisów i regulaminów. Zgadzają się również na poniesienie kar, w przypadku ich 
naruszenia. 

3. Rozgrywki podzielone są na trzy klasy rozgrywkowe. 
4. W trzech klasach rozgrywkowych mogą brać udział maksymalnie dwie drużyny z jednego klubu,  

tj. w jednej klasie rozgrywkowej nie mogą występować dwie drużyny z tego samego klubu.  
W przypadku gdy któraś z drużyn wywalczy awans do wyższej klasy rozgrywkowej, w której już gra 
drużyna z tego samego klubu, awans nie następuje.   

5. Losowanie terminów spotkań ligowych oraz kolejności gier w sezonie zasadniczym zostanie 
przeprowadzone w dniu 14 marca 2023 r. W ramach losowania nastąpi przyporządkowanie drużyn 
do pozycji od 1 do 8. Następnie będzie odbywać się losowanie poszczególnych par według 
następującego terminarza i par:  
1. kolejka: 6-7.05.2023 r. /1-8, 2-7, 3-6, 4-5/ 
2. kolejka: 13-14.05.2023 r. /7-1, 8-2, 4-3, 5-6/ 
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3. kolejka: 3-4.06.2023 r. /6-1, 2-5, 3-7, 8-4/ 
4. kolejka: 10-11.06.2023 r. /1-5, 6-2, 8-3, 7-4/ 
5. kolejka: 22-23.07.2023 r. /2-1, 3-5, 4-6, 7-8/ 
6. kolejka: 5-6.08.2023 r. /1-4, 3-2, 5-7, 8-6/ 
7. kolejka: 12-13.08.2023 r. /1-3, 4-2, 5-8, 6-7/ 

6. Gospodarze spotkań są podani na pierwszym miejscu. Terminarz spotkań LOTTO SuperLIGI,  
forBET 1.Ligi oraz forBET 2.Ligi zakłada możliwość rozgrywania meczów w sobotę lub w niedzielę. 
Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd SuperLIGI S.A. 

7. Zarząd SuperLIGI S.A. w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany terminów spotkań oraz 
zamiany kolejności spotkań. 

8. Wyboru spotkań kolejki dla danej kolejki dokonuje Zarząd SuperLIGI S.A. nie później niż 30 dni przed 
datą kolejki. Zarząd SuperLIGI S.A. może zmienić Spotkanie kolejki, mając na uwadze interes 
SuperLIGI. 

9. W trakcie każdej kolejki jeden mecz będzie transmitowany na żywo w telewizji. Wybór tego meczu 
zależy od decyzji Zarządu SuperLIGI S.A. i zostanie oficjalnie ogłoszony najpóźniej na trzy dni przed 
terminem każdej kolejki.  

a. Klub Gospodarz, którego mecz transmitowany będzie na żywo zobowiązuje się do  
i. zapewnienia symetrycznego łącza internetowego na wyłączność TV Polsat o 

minimalnej prędkości 10 Mb/s. 
ii. zapewnienia pomieszczenia realizatorskiego o pow. min. 6 m2 w odległości od kortu 

określonego jako kort centralny, kort numer 1, nie większej niż 20 m, 
iii. zapewnienia oświetlenia o natężeniu minimalnym 2500 LUXów w przypadku 

transmisji realizowanych z hali, 
iv. zapewnienia miejsc parkingowych w pobliżu kortów dla 2 busów i 2 samochodów 

osobowych oraz odpowiedniego ich oznaczenia. 
10. Organizatorem każdego ze spotkań ligowych sezonu zasadniczego jest Klub, którego drużyna jest 

gospodarzem spotkania wybranym w trakcie losowania rozgrywek. Wpływy ze sprzedaży biletów 
przysługują Organizatorowi. 

11. Organizatorem turnieju finałowego – Final Four – jest SuperLIGA S.A. Wpływy ze sprzedaży biletów 
przysługują SuperLIDZE S.A. 

12. Kluby otrzymują nagrody finansowe oraz rzeczowe na koniec rozgrywek w zależności od zajętych 
miejsc w tabeli, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i § 4 ust. 3 - 4. Wysokość nagród w każdym roku ustalana 
jest przez Zarząd SuperLIGI S.A. w drodze odrębnego aktu. Nagrody będą dotyczyć: 

1) wszystkich ośmiu drużyn LOTTO SuperLIGA, 
2) dwóch pierwszych drużyn forBET 1.Ligi, 
3) pierwszej drużyny forBET 2.Ligi. 

 
§ 2. 

LOTTO SuperLIGA 
 

1. Pierwsza, najwyższa klasa rozgrywek nosi nazwę LOTTO SuperLIGA i jest zawodową ligą tenisową. 
Tworzy ją 8 drużyn z ośmiu różnych klubów, które rozgrywają 7 spotkań w siedmiu kolejkach sezonu 
zasadniczego systemem „każda z każdym”. Gospodarze poszczególnych spotkań ustaleni będą drogą 
losowania. 
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2. Po zakończeniu sezonu zasadniczego cztery najwyżej sklasyfikowane zespoły SuperLIGI rozegrają 
„FINAL FOUR”, czyli finałowy turniej o tytuł i medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Dwie pierwsze 
drużyny po zakończeniu sezonu zasadniczego zostaną rozstawione. Miejsce oraz termin finałowego 
turnieju „FINAL FOUR” LOTTO SuperLIGI ustala Zarząd SuperLIGI S.A. Pozostałe drużyny LOTTO 
SuperLIGI, które nie awansują do turnieju finałowego kończą rozgrywki na etapie sezonu 
zasadniczego i zajmują odpowiednio do zdobytych punktów miejsca 5, 6, 7 i 8. Drużyna 8 spada z 
LOTTO SuperLIGI do forBET 1.Ligi, a drużyna z miejsca 7-go LOTTO SuperLIGI gra baraż z 2-gą drużyną 
z forBET 1.Ligi. Gospodarzem meczu barażowego będzie zawsze drużyna broniąca się przed spadkiem 
z wyższego poziomu rozgrywek. Baraże winny odbyć się przed „FINAL FOUR” finałowym turniejem 
LOTTO SuperLIGI. 

3. Zwycięzca LOTTO SuperLIGI otrzymuje tytuł DRUŻYNOWEGO MISTRZA POLSKI (złoty medalista DMP). 
Drużyna, która zajęła drugie miejsce w LOTTO SuperLIDZE otrzymuje tytuł V-CE MISTRZA 
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI (srebrny medalista DMP), a drużyna, która zajęła trzecie 
miejsce tytuł BRĄZOWEGO MEDALISTY DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. 

 
§ 3. 

forBET 1.Liga 
 

1. Druga klasa rozgrywek nosi nazwę forBET 1.Liga i jest ligą wyczynową. Tworzy ją 8 drużyn z ośmiu 
różnych klubów, które rozgrywają 7 spotkań w siedmiu kolejkach sezonu zasadniczego systemem 
„każda z każdym”. Gospodarze poszczególnych spotkań ustaleni będą drogą losowania. 

2. Po rozegraniu wszystkich spotkań pierwsza drużyna w tabeli uzyskuje awans do SuperLIGI. Druga 
drużyna grać będzie baraż z przedostatnią drużyną LOTTO SuperLIGI o awans do LOTTO SuperLIGI. 
Ostatnia drużyna w tabeli spada do forBET 2. Ligi, a przedostatnia grać będzie baraż o utrzymanie się 
w forBET 1.Lidze z drugą drużyną 2 tabeli forBET 2. Ligi. 

3. W przypadku, gdy drużyna z klubu, który jest już w LOTTO SuperLIDZE, zajmie: 
- 1 miejsce, klub ten otrzymuje przysługującą mu nagrodę finansową, natomiast awans uzyskuje 
kolejna drużyna sezonu zasadniczego, 
- 2 miejsce, klub ten otrzymuje przysługującą mu nagrodę finansową, natomiast w meczu barażowym 
zagra kolejna drużyna sezonu zasadniczego. 
 

§ 4. 
forBET 2.Liga 

 
1. Najniższa klasa rozgrywek nosi nazwę forBET 2. Liga i jest ligą wyczynową. Tworzy ją 8 różnych drużyn 

z różnych klubów. Drużyny te grają po jednym spotkaniu systemem „każdy z każdym”. Gospodarze 
poszczególnych spotkań ustalni będą drogą losowania. 

2. Po rozegraniu wszystkich spotkań pierwsza drużyna w tabeli uzyskuje awans do forBET 1.Ligi. Druga 
drużyna grać będzie baraż z przedostatnią drużyną forBET 1.Ligi o awans do forBET 1.Ligi. 

3. W przypadku, gdy drużyna z klubu, który jest już w forBET 1.Lidze, zajmie: 
- 1 miejsce, klub ten otrzymuje przysługującą mu nagrodę finansową, natomiast awans uzyskuje 
kolejna drużyna sezonu zasadniczego, 
- 2 miejsce, w meczu barażowym zagra kolejna drużyna sezonu zasadniczego. 

4. Gospodarzem meczu barażowego będzie drużyna broniąca się przed spadkiem z forBET 1.Ligi.  
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§ 5. 

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK 
 

1. Do rozgrywek mogą się zgłaszać tylko kluby posiadające Licencję PZT. 
2. W sezonie rozgrywek 2023 r. termin zgłoszenia drużyn do wszystkich poziomów rozgrywkowych 

upływa 7 marca 2023 r. o godz. 24.00. 
3. Każdy Klub ma prawo zgłosić maksymalnie 2 drużyny, które muszą występować w różnych klasach 

rozgrywkowych. 
4. Klub może zgłosić tylko zawodników posiadających licencję zawodniczą PZT. Do rozgrywek na 

wszystkich poziomach dopuszcza się tylko zawodników, którzy ukończyli 14 lat (decyduje data 
urodzenia). Dodatkowo, przed zamknięciem okienka transferowego, zawodnicy muszą mieć 
uregulowane wszystkie formalności związane z przynależnością do danego Klubu.  

5. Okienka transferowe dla drużyn trwają od 1-go stycznia do 28-go lutego 2023 r., 1-go do 15-go maja 
2023 r., a następnie od 10-go do 15-go listopada 2023 r. W tym czasie transfery do drużyn mających 
brać udział w rozgrywkach w sezonie 2023 będą miały obniżone opłaty licencyjne o 50% w stosunku 
do obowiązujących stawek zarówno dla zawodników krajowych, jak i zagranicznych.  

6. Transfery zawodników odbywają się zgodnie z Regulaminami obowiązującymi w PZT, w tym 
Regulaminem finansowym i organizacyjnym PZT. 

7. Oprócz transferów przewiduje się też możliwość wypożyczenia nieograniczonej liczby zawodników. 
Warunkiem skutecznego dokonania wypożyczenia jest uiszczenie na rzecz PZT 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. 

8. W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie sezonu należy uiścić jednorazową opłatę na rzecz PZT 
w wysokości odpowiadającej wartości opłaty za zmianę barw klubowych na zasadach obowiązujących 
w PZT. 

9. Drużyna zgłoszona do rozgrywek przez klub może liczyć maksymalnie łącznie 24 zawodniczek i 
zawodników. Na tej liście musi znajdować się minimum sześć zawodniczek i minimum sześciu 
zawodników, co jest warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek. 

10. Kapitanem Drużyny może być trener lub instruktor z ważną licencją trenerską PZT. Kapitanowie 
Drużyny w trakcie meczu mogą przebywać na korcie w celu udzielania wskazówek zawodnikom. 

11. Warunkiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek jest wypełnienie Wniosku Licencyjnego i uzyskanie 
akceptacji Zarządu SuperLIGI S.A. Terminy oraz szczegółowe zasady składania Wniosku Licencyjnego 
podane są w Regulaminie Rozgrywek SuperLIGI S.A. Klub musi wpłacić również opłatę licencyjną 
zgodnie z Regulaminem Rozgrywek SuperLIGI S.A. 

a. Opłata licencyjna dla rozgrywek LOTTO Super LIGI wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych), 

b. Opłata licencyjna dla rozgrywek forBET 1.Ligi wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 
złotych), 

c. Opłata licencyjna dla rozgrywek forBET 2. LIGI wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 
złotych), 

d. Opłaty licencyjne winny być uiszczane na rachunek bankowy SuperLiga S.A.  
12. Zgłoszenie drużyny może być odrzucone przez Zarząd SuperLIGI S.A. 
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13. Wszystkie Kluby zaakceptowane do rozgrywek zobowiązane są do wykupienia ubezpieczenia dla 
swoich zawodników oraz Klubów (NNW / OC). 

14. Kluby zgłoszone do rozgrywek są zobowiązane zapewnić SuperLIDZE S.A. prawo do wykorzystania 
wizerunku zawodników, kapitanów i innych utrwalonego na wszelkich nośnikach z ich udziału w 
spotkaniach, zarówno na kortach, jak i na obiekcie, konferencjach prasowych oraz innych imprezach 
towarzyszących. 

 
§ 6. 

WYCOFANIE Z ROZGRYWEK I JEGO SKUTKI 
 

1. W przypadku wycofania się z rozgrywek jednej z drużyn LOTTO SuperLIGI lub forBET 1.Ligi jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu zasadniczego, jej miejsce zajmie drużyna zakwalifikowana w pierwszym 
roku do niższej klasy rozgrywkowej. 

2. Jeżeli wycofanie nastąpi w LOTTO SuperLIDZE, wówczas wolne miejsce zajmie drużyna z najwyższym 
rankingiem, spośród wszystkich drużyn forBET 1.Ligi.  

3. Jeżeli wycofanie nastąpi w forBET 1.Lidze, wówczas wolne miejsce zajmie drużyna z najwyższym 
rankingiem, spośród wszystkich drużyn forBET 2. Ligi. Do ustalenia kolejności drużyn uwzględnia się 
rankingi indywidualne z dnia 7 marca 2023 r. dwóch najlepszych zawodniczek oraz dwóch najlepszych 
zawodników zgłoszonych przez Kluby. 

4. W przypadku wycofania się drużyny po rozpoczęciu sezonu, wszystkie mecze tej drużyny zostaną 
zakwalifikowane jako walkower dla drużyny przeciwnej oraz zostanie nałożona kara pieniężna w 
wysokości do 30 000 zł za wycofanie z LOTTO SuperLIGI oraz w wysokości do 15.000 zł za wycofanie 
z forBET 1.Ligi. 

5. W przypadku wycofania się przed finałowym turniejem „FINAL FOUR” drużyny, która w sezonie 
zasadniczym zajmie miejsce I-IV, jej miejsce zajmie drużyna, która zajęła miejsce V, a drużyna 
wycofana zajmie ostatnie miejsce w LOTTO SuperLIDZE, a tym samym zostanie zdegradowana do 
niższej klasy rozgrywkowej. Dodatkowo, kara pieniężna dla drużyny za wycofanie z finałowego 
turnieju „FINAL FOUR” LOTTO SuperLIGI może zostać nałożona do wysokości 50 000 zł. 

 
§ 7. 

WYMOGI LICENCYJNE 
 

1. Starając się o licencję SuperLIGI każdy Klub powinien wypełnić Wniosek o uzyskanie licencji SuperLIGI 
S.A. i zapewnić, że poniższe wymogi zostaną spełnione w przypadku, gdy dany klub będzie 
Gospodarzem spotkania ligowego, tj.: 
1) Klub dysponuje na potrzeby spotkania minimum 3 kortami odkrytymi o tej samej nawierzchni 

ziemnej lub hard, 
2) Klub dysponuje na potrzeby spotkania minimum 2 kortami w hali o tej samej nawierzchni 

ziemnej, hard lub dywanowej, 
3) wszystkie w/w korty wyposażone są w: 

a) stołek sędziego głównego, 
b) tablicę wyników, 
c) krzesła dla zawodników i kapitana, 
d) podpórki do gry pojedynczej, 
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e) pasek środkowy ściągający siatkę, 
f) w przypadku kortów ziemnych – zestaw do wyrównywania nawierzchni i poprawiania linii, 
g) zasilanie elektryczne doprowadzone do środka kortu po stronie sędziego głównego, 
h) stolik z krzesłem umieszczony przy samym korcie (obok lub na przeciwko stołka sędziego 

głównego) wyposażony w zasilanie elektryczne dla osoby obsługującej wyniki „na żywo”; 
4) Klub zapewni i udostępni minimum 2 szatnie - po jednej dla każdej drużyny, 
5) nagłośnienie obiektu, a w przypadku Meczu Kolejki dodatkowo nagłośnienie kortu, na którym 

rozgrywany będzie Mecz Kolejki, 
6) serwis naciągania rakiet dostępny będzie cały czas w trakcie spotkania, 
7) przygotowane pomieszczenie z brandingiem SuperLIGI z przeznaczeniem na organizację 

pomeczowych wywiadów z zawodnikami i kapitanami drużyn (tzw. „czat room”), 
8) w przypadku Spotkania Kolejki przygotowane pomieszczenie wraz z brandingiem SuperLIGI oraz 

nagłośnieniem z przeznaczeniem na organizację pomeczowej konferencji prasowej z 
zawodnikami i kapitanami drużyn, 

9) przygotowanie akredytacji umożliwiających ochronie kontrolę dostępu, do strefy zawodniczej z 
szatniami włącznie, kortów meczowych oraz strefy VIP i biura prasowego, jeśli są przygotowane 
na obiekcie 

10) zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony, 
11) zapewnienie pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro sędziego naczelnego, 
12) dostęp do urządzeń biurowych i internetu, 
13) zapewnienia minimum dwudaniowego posiłku dla drużyny przyjezdnej oraz sędziów, 
14) udostępnienie nieodpłatnie dzień przed spotkaniem drużynie przyjezdnej 2 kortów w wymiarze 

po 2 godziny każdy oraz kortu do rozgrzewki w wymiarze minimum 1,5 godziny w dniu meczu; 
korty przeznaczone do treningu nie muszą być kortami meczowymi, natomiast powinny mieć tą 
samą nawierzchnię i znajdować się na obiekcie, gdzie będzie rozgrywane spotkanie, 

15) w przypadku gdy mecz rozgrywany jest jako impreza masowa, Gospodarz meczu powinien 
wypełnić wszystkie formalności związane z jej przeprowadzeniem, zapewniając odpowiednią 
ochronę oraz zabezpieczenie medyczne dla publiczności, 

16) minimalny poziom oświetlenia w hali wynosi w LOTTO SuperLIDZE 500 lux, a pozostałych 
poziomach rozgrywkowych 350 lux. Światło powinno być rozproszone równomiernie na całej 
powierzchni kortu i wybiegach, 

17) wysokość hali mierzona na środku kortu ponad siatką powinna wynosić minimum 9 metrów. 
2. Zarząd SuperLIGI S.A.może w uzasadnionych przypadkach zaakceptować obiekt niespełniający 

wszystkich ww. wymogów. 
3. Klub otrzyma licencję z możliwością rozgrywania Spotkania kolejki, jeśli zagwarantuje na etapie 

wnioskowania o licencję, że: 
1) dysponuje minimum 4 dodatkowymi kortami na potrzeby turnieju towarzyszącego FRUTUŚ 

KidsCUP TOUR, 
2) przygotuje Strefę VIP dla min. 50 gości, 
3) przygotuje pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, 

 
 

§ 8. 
ZARZĄDZANIE ROZGRYWKAMI 
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1. Rozgrywki zarządzane są przez Zarząd SuperLIGA S.A., który ma prawo: 

1) ingerować w organizację spotkania, jeśli jest to w interesie rozgrywek, 
2) zawiesić Klub w organizacji spotkania / spotkań, gdy uzna, że w określonym okresie nie jest w 

stanie zapewnić bezpieczeństwa zawodnikom, kibicom i/lub obsłudze, 
3) rozwiązywać wszelkie sprawy finansowe dotyczące rozgrywek, 
4) decydować na temat wysokości nagród finansowych, 
5) przyznawać licencje uprawniające do startu w rozgrywkach, 
6) przyznawać prawa komercyjne dotyczące rozgrywek, 
7) opracowywać przepisy i regulaminy dotyczące rozgrywek, 
8) zatwierdzać wszelkie znaki graficzne rozgrywek oraz określać ich użycie, 
9) opracować i przedstawić Regulamin Marketingowy rozgrywek, 
10) dokonywać wyboru organizatora Turnieju Finałowego Final4, 
11) dokonywania wiążącej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

2. Zarząd SuperLIGI S.A. desygnuje swoich delegatów do nadzoru przebiegu rozgrywek we wszystkich 
klasach rozgrywkowych, tak aby spotkania były rozgrywane zgodnie z obowiązującym terminarzem 
danego poziomu oraz Regulaminem Rozgrywek SuperLIGI S.A. Oprócz praw i obowiązków 
wynikających z niniejszego Regulaminu delegat ma prawo w szczególności:  
1) egzekwować od Organizatorów spotkań ligowych wszelkich ustaleń Zarządu SuperLIGI S.A., 
2) decydować o przeniesieniu spotkania na obiekt rezerwowy (kryty), 
3) współpracować z Organizatorami spotkań ligowych we wszystkich aspektach dotyczących 

aranżacji obiektu, 
4) rozstrzygać wszelkie inne sprawy wymagające interpretacji Regulaminu Rozgrywek SuperLIGI 

S.A. w razie, gdy nie jest możliwe uzyskanie interpretacji, o której mowa w ust. 1 pkt 11. 
 
 

§ 9. 
ORGANIZACJA SPOTKANIA LIGOWEGO / OBOWIĄZKI 

 
1. Supervisor sprawuje nadzór nad organizacją poszczególnych spotkań ligowych poprzez: 

1) zapoznanie się z planem rozmieszczenia reklam i sprawdzenie czy reklamy zostały 
rozmieszczone zgodnie z tym planem oraz Regulaminem Marketingowym SuperLIGI S.A., 

2) monitorowanie warunków pogodowych w regionach klubów, które są gospodarzami spotkań, 
3) współpracę z Organizatorami spotkań ligowych w przygotowaniu obiektu, 
4) współpracę z telewizją w sprawie realizacji Meczu Kolejki, 
5) gromadzenie oraz weryfikacja protokołów z poszczególnych spotkań sezonu zasadniczego,  
6) współdecydowanie o konieczności rozegrania meczu na hali najpóźniej do godziny 17.00 w 

dniu poprzedzającym termin spotkania. 
2. Delegat sprawuje nadzór nad organizacją spotkania ligowego poprzez: 

1) weryfikację rozmieszczenia reklam i sprawdzenie czy reklamy zostały rozmieszczone zgodnie 
z tym planem oraz Regulaminem Marketingowym SuperLIGI S.A., 

2) weryfikację wypełnienia wymogów organizacyjnych przez Gospodarza spotkania, 
3) informowanie Supervisora SuperLIGI o wszelkich nieprawidłowościach, dotyczących 

przygotowania obiektu oraz przebiegu spotkania, 
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4) sprawdzenie protokołu spotkania i umieszczenie w nim wszelkich uwag, dotyczących 
przebiegu spotkania ligowego, za które jest odpowiedzialny, 

5) przekazanie protokołu spotkania oraz delegacji sędziowskich do Biura SuperLIGI. 
 

3. Gospodarz spotkania jest głównym odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie 
spotkania ligowego poprzez: 
1) zgłoszenie organizacji spotkania zgodnie z obowiązującymi przepisami organizacji imprez 

sportowych, 
2) przygotowanie obiektu oraz pomieszczeń zgodnie z Regulaminem Rozgrywek SuperLIGI S.A., 
3) zabezpieczenie odpowiedniej liczby kortów meczowych, treningowych oraz w przypadku 

Spotkania Kolejki kortów do turnieju KidsCup, 
4) zabezpieczenie odpowiedniej ilości personelu do obsługi wydarzenia, 
5) wydzielenie, przygotowanie i zabezpieczenie strefy VIP w trakcie Spotkania Kolejki 
6) organizacja oraz przygotowanie zabezpieczenia technicznego do przeprowadzenia konferencji 

prasowej (dotyczy Spotkania Kolejki), 
7) przygotowanie akredytacji i stref poruszania się dla poszczególnych grup (zawodnicy i 

członkowie zespołów, media, VIP, obsługa), 
8) zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników ochrony, zgodnie z wymogami organizacji 

imprez sportowych, 
9) zapewnienie bezpieczeństwa uczestników, kibiców, gości i personelu, 
10) wyznaczenie, oznakowanie i zabezpieczenie stref akredytacyjnych. 

4. Kierownik Drużyny jest przedstawicielem Klubu reprezentując go we wszystkich sprawach zarówno 
podczas spotkania u siebie jak i na wyjeździe, poprzez: 

1) kontakt z Organizatorem spotkania w sprawie ustalenia godzin treningów, 
2) zgłoszenie, na dedykowany adres email delegat@sliga.org oraz na adres mailowy Sędziego 

Naczelnego spotkania, składu drużyny zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, 
3) podpisanie protokołu ze spotkania, 
4) zgłoszenie w protokole spotkania ewentualnych uwag dotyczących nieprawidłowości 

regulaminowych. 
5. Za sportowy i regulaminowy przebieg każdego spotkania ligowego odpowiedzialny jest Supervisor 

SuperLIGI oraz Sędzia Naczelny. Supervisor nadzoruje Delegata. 
6. Na każdy mecz LOTTO SuperLIGI, forBET 1.Ligi oraz forBET 2. LIGI wyznaczony jest Sędzia Naczelny. 
7. Na każdy mecz LOTTO SuperLIGI i forBET 1.Ligi wyznaczonych powinno być minimum 3-ch Sędziów 

Stołkowych. 
8. Na każdy mecz forBET 2. LIGI powinien być wyznaczony przynajmniej jeden sędzia strefowy. 
9. SuperLIGA S.A. zaangażuje się w organizację spotkań ligowych poprzez: 

1) dostarczenie odpowiedniej do rozegrania meczu liczby piłek,  
2) dostarczenie odpowiedniej ilości wody dla zawodników i obsługi meczu, 
3) zapewnienie kwalifikowanej opieki medycznej fizjoterapeuty do obsługi medycznej spotkań 

LOTTO SuperLIGI, 
4) wykonanie reklam rozmieszczanych wokół kortów meczowych, 
5) wykonanie wystroju kortów meczowych oraz części obiektu meczowego, 
6) wsparcie w przygotowaniu oprawy Spotkania Kolejki. 
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9. SuperLIGA S.A. pokrywa koszt Sędziego Naczelnego każdego meczu na każdym poziomie rozgrywek.  
SuperLIGA S.A. pokrywa koszt dwóch Sędziów Stołkowych w meczach najwyższego poziomu 
rozgrywek - LOTTO SuperLIGI. Koszty pozostałych Sędziów stołkowych lub strefowych pokrywa 
Gospodarz. 

10. Zarząd SuperLIGI S.A.zastrzega sobie prawo do interwencji w organizację spotkania poprzez 
Supervisora SuperLIGI w przypadku zagrożenia wizerunku rozgrywek lub rażących uchybień 
organizacyjnych. 

 
§ 10. 

PRZEBIEG SPOTKANIA LIGOWEGO 
 

1. W dniu poprzedzającym dzień rozgrywania meczu, najpóźniej do godziny 18.00, kierownicy obu 
drużyn muszą przesłać, na adres delegat@sliga.org oraz na adres mailowy sędziego naczelnego 
meczu, listę zawodniczek i zawodników nominowanych do gier pojedynczych. Oprócz nich należy 
podać maksymalnie 3 zawodniczki rezerwowe, maksymalnie 3 zawodników rezerwowych, 
maksymalnie 2 kapitanów oraz zawodniczki i zawodników nominowanych do gier podwójnych. 
Wszyscy zawodnicy nominowani do meczu sezonu zasadniczego powinni znajdować się na liście 
zgłoszeń danej drużyny do tej fazy rozgrywek, natomiast kapitanowie muszą posiadać ważne licencje 
trenerskie lub instruktorskie PZT.  

2. Kolejność zawodników nominowanych ustalana jest według aktualnie obowiązujących 
rankingów WTA w przypadku kobiet oraz ATP w przypadku mężczyzn. W drugiej kolejności 
uwzględniany jest ranking ITF World Tennis Tour. W następnej kolejności porównywane są rankingi 
krajowe w kategorii kobiet lub mężczyzn. W przypadku braku tych rankingów, należy porównywać 
rankingi młodzieżowe w kategoriach wiekowych od najstarszych do najmłodszych (ITF U18, U18, TE 
U16, U16, TE U14, U14).  

3. W przypadku zawodników nie posiadających żadnych rankingów lub posiadających rankingi krajowe 
w tej samej kategorii wiekowej, ale w innych krajach, kolejność ustala Kierownik drużyny i kolejność 
ta nie może być zmieniona po terminie zgłoszeń dotyczącym danego spotkania. 

4. W LOTTO SuperLIDZE w grze pojedynczej musi zagrać minimum jedna polska zawodniczka lub jeden 
zawodnik. 

5. W forBET 1.Lidze w grze pojedynczej muszą zagrać minimum dwie polskie zawodniczki lub dwóch 
polskich zawodników lub jedna polska zawodniczka i jeden polski zawodnik. 

6. W forBET 2.Lidze w grze pojedynczej może zagrać maksymalnie jedna zawodniczka lub zawodnik 
zagraniczny. 

7. Każda drużyna może, jeden raz w trakcie sezonu zasadniczego, dokonać korekty zgłoszenia po 
terminie zgłoszeń. Kolejność nominowanych zawodników ustalana jest zgodnie z zasadami ustalania 
kolejności zawodników przedstawionymi powyżej. 

8. W przypadku niedyspozycji zawodniczki lub zawodnika powstałej w dniu spotkania, potwierdzonej 
przez fizjoterapeutę zawodów i zaakceptowanej przez sędziego naczelnego, zawodnika 
nominowanego do gry pojedynczej, który zostanie uznany za niezdolnego do gry, może zastąpić 
dowolny rezerwowy zawodnik zgłoszony do spotkania, który nie jest już nominowany do drugiej gry 
pojedynczej. 

9. Nominacje do gier podwójnych kobiet muszą być potwierdzone lub zmienione, spośród zawodniczek 
zgłoszonych do meczu, najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniej gry pojedynczej kobiet. 
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10. Nominacje do gier podwójnych mężczyzn muszą być potwierdzone lub zmienione, spośród 
zawodników zgłoszonych do meczu, najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniej gry pojedynczej 
mężczyzn. 

11. Nominacje do gry mieszanej muszą być zgłoszone przez kapitanów najpóźniej 15 minut po 
zakończeniu ostatniej gry podwójnej spośród zawodniczek i zawodników zgłoszonych do meczu. 

12. Wszystkie mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów z tie – breakiem przy stanie 6-6.  Zamiast 
trzeciego seta rozegrany będzie „super tie-break” do 10 punktów. Mecze gry pojedynczej rozgrywane 
są według tradycyjnego formatu „z przewagami”. Mecze gry podwójnej i mieszanej rozgrywane są 
według formatu „bez przewag”. 

13. Mecze rozgrywane są równolegle na dwóch kortach. Początek pierwszych gier o godz. 10.00. W 
pierwszej kolejności rozgrywana jest gra pojedyncza kobiet, następnie gra pojedyncza mężczyzn, 
następnie gry podwójne kobiet i mężczyzn oraz ewentualnie mikst, jeśli wynik spotkania jest 3/3. 
Wyjątkiem od reguł opisanych w tym punkcie są Mecze Kolejki, które ze względu na transmisję na 
żywo mogą być rozgrywane o godzinie ustalonej przez telewizję i niezależnie od pozostałych meczów 
danego spotkania. Dotyczy, to także kolejności pozostałych meczów. 

14.  Zarząd SuperLIGI S.A. wybiera markę piłek, którymi rozgrywane są spotkania. Mecze w trakcie 
sezonu zasadniczego rozgrywane są 4 piłkami ze zmianą po pierwszym secie.  

15. Zwycięzcą spotkania zostaje drużyna, która wygra większą liczbę meczów. 
16. Zawodniczki i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Marketingowego SuperLIGI, 

który określa ilości, wielkości oraz miejsca wykorzystywanych logotypów na strojach meczowych. W 
przypadku jego naruszenia zawodnik może zostać ukarany karą do wysokości 50 000 zł. Informacja o 
każdym takim naruszeniu powinna być umieszczone przez sędziego naczelnego w protokole 
meczowym.  

17.  W przypadku gdy, któryś z pojedynków nie zostanie rozegrany, wówczas jego wynik powinien zostać 
zapisany 6-0 6-0 w protokole meczu. 

18. W przypadku gdy, któryś z pojedynków nie zostanie dokończony z powodu kontuzji, choroby lub 
dyskwalifikacji jednego z graczy, wówczas pełny wynik powinien być zapisany w protokole meczu.  
Przykład: zawodnik B prowadzi 6-3 2-1, ale nie może dokończyć spotkania, wówczas wynik meczu 
powinien być zapisany 3-6 6-2 10-0 dla zawodnika A w protokole meczu.  

19.  Po zakończeniu meczu protokół meczowy zobowiązany jest niezwłocznie podpisać sędzia naczelny 
spotkania, kierownicy drużyn oraz delegat spotkania.  

20.  Punktacja do tabeli sezonu zasadniczego w zależności od wyniku spotkania wygląda następująco: 
● za wygranie spotkania w stosunku 6/0, 5/1, 4/2 drużyna otrzymuje 3 pkt,  
● za wygranie spotkania 4/3 drużyna otrzymuje 2 pkt,  
● za przegranie spotkania 3/4 drużyna otrzymuje 1 pkt,  
● za przegranie spotkania 0/6, 1/5, 2/4 drużyna otrzymuje 0 pkt,  
● za spotkania przegrane walkowerem drużyna traci 1 pkt. 

21. W przypadku nierozegrania spotkania z winy jednej z drużyn, drużyna przeciwna zostanie zwycięzcą 
spotkania z wynikiem 6:0. Zarząd SuperLIGI S.A. może nałożyć dodatkowo karę finansową do 
wysokości 10 000 zł drużynie, która spowodowała nie rozegranie się spotkania. 

22. O kolejności drużyn w tabeli decyduje suma punktów zdobytych w sezonie zasadniczym. Przy równej 
ilości punktów decyduje bezpośredni pojedynek pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Przy 
większej liczbie drużyn z tą samą ilością punktów w tabeli decyduje stosunek wygranych do 
przegranych meczów. Gdy to nie rozstrzyga miejsca to wówczas odbywa się losowanie. 



Strona 11 z 11 
 

23. W razie wystąpienia Walkowera dla drużyny przeciwnej, wynikającego z: 
1) braku odpowiedniego przygotowania obiektu (dotyczy Gospodarza spotkania), 
2) niewywiązania się kierownika drużyny z obowiązku przekazania Sędziemu Naczelnemu listy 

zawodników nominowanych do danego spotkania do godziny 18.00 w dniu poprzedzającym 
dzień rozgrywania spotkania, 

3) zgłoszenia do gry osoby nieuprawnionej, 
4) z zachowania członków drużyny,  
5) skandalicznego zachowania kibiców 
Zarząd SuperLIGI S.A. może nałożyć karę finansową w wysokości 20 000 zł oraz obciążyć 
obowiązkiem zwrotu kosztów podróży drużyny przeciwnej oraz zakwaterowania. 

 
 

§ 11. 
OFICJALNE UROCZYSTOŚCI ORAZ IMPREZY DODATKOWE 

 
1. ODPRAWA KAPITANÓW - na godzinę przed rozpoczęciem gier Sędzia Naczelny zobowiązany jest 

zorganizować odprawę, w której zobligowani są do udziału kierownicy i kapitanowie obu drużyn. 
2. OFICJALNA PREZENTACJA DRUŻYN - zorganizowana na korcie centralnym na 10 minut przed 

rozpoczęciem gier i nie powinna trwać dłużej niż 5 minut. 
3. POMECZOWE WYWIADY Z KAPITANAMI I ZAWODNIKAMI – zorganizowane w „czat roomie” 

najpóźniej 30 minut po ostatnim meczu z udziałem przedstawicieli obu drużyn 
4. POMECZOWA KONFERENCJA PRASOWA - zorganizowana najpóźniej 30 minut po ostatnim meczu z 

udziałem przedstawicieli obu drużyn (kapitan + zawodnik grający w meczu). 
5. OFICJALNE FOTO ZWYCIĘSKIEJ DRUŻYNY - organizator spotkania zobowiązany jest zapewnić 

oficjalnemu fotografowi SuperLIGI S.A. możliwość sfotografowania drużyn w celu udokumentowania 
całej zwycięskiej drużyny na wspólnym zdjęciu, po zakończeniu spotkania. 

6. TURNIEJ VIP - Organizator może zwrócić się do Zarządu SuperLIGI S.A. w sprawie organizacji turnieju 
tenisowego dla gości VIP towarzyszącego spotkaniu ligowemu. SuperLIGA S.A. zastrzega sobie prawo 
do zgłoszenia swoich przedstawicieli. 

7. OFICJALNA KOLACJA - Organizator może zwrócić się do Zarządu SuperLIGI w sprawie organizacji 
oficjalnej kolacji dla gości / zawodników. SuperLIGA S.A. zastrzega sobie prawo do zgłoszenia swoich 
przedstawicieli. 

 
 

§ 12. 
SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 
1. Sprawy dyscyplinarne w trakcie rozgrywek rozstrzyga Komisja Dyscyplinarna PZT na wniosek Zarządu 

SuperLIGI S.A. 
2. Wszelkie skargi i odwołania należy kierować do Zarządu SuperLIGI S.A. w ciągu 3 dni od daty 

incydentu. Zarząd SuperLIGI ma 7 dni na rozpatrzenie skarg i odwołań. 
 

 


