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REGULAMIN FINANSOWY 

 SuperLIGA S.A. 
 

§ 1 
Niniejszy Regulamin finansowy określa ogólne zasady finansowe obowiązujące wszystkie podmioty 
uczestniczące w rozgrywkach ligowych o Drużynowe Mistrzostwo Polski w tenisie, zwanych dalej 
Rozgrywkami lub SuperLIGĄ.  
 

§ 2. 
Wszystkie podmioty uczestniczące w rozgrywkach SuperLIGI zobowiązane są ̨realizować ́zapisy określone w 
treści niniejszego Regulaminu finansowego i postępować zgodnie z jego wytycznymi.  

 
§ 3. 

Każdy Klub może zwrócić się do SuperLIGA S.A. w kwestii zamówienia poszczególnych usług technicznych i 
za opłatą zamówić ich realizację, zgodnie z tabelą opłat obowiązującą u SuperLIGI S.A.  
 

§ 4. 
W ramach rozgrywek opisanych niniejszym przewiduje się nagrody finansowe według następujących zasad:  

1)  minimalna pula nagród ogłaszana jest najpóźniej 30.04.2023 r., 
2) minimalna pula nagród może zostać zwiększona decyzją SuperLIGA S.A., o czym w pierwszej 

kolejności będą informowane kluby biorące udział w rozgrywkach ligowych, pula nagród dzielona 
będzie odpowiednio na 80% i 20% według poniższego schematu: 
a) 80% PULI przeznaczone jest na nagrody za zajęte miejsca w trakcie całego sezonu LOTTO 

SuperLIGI i forBET 1.LIGI zgodnie z poniższym podziałem: 
Sezon zasadniczy  
LOTTO SuperLIGA 

Miejsce Udział % w puli 
1 12 
2 10 
3 8 



Strona 2 z 2 
 

4 7 
5 6 
6 6 
7 5 
8 4 

Turniej finałowy  
LOTTO SuperLIGA 
FINAL FOUR 

1 18 
2 10 
3 5 
4 4 

Sezon zasadniczy  
forBET 1.LIGA 

1 2 
2 2 
3 0,5 
4 0,5 

 
b) 20% przeznaczone jest na nagrody za wygrane spotkania Klub vs. Klub w trakcie sezonu 

zasadniczego LOTTO SuperLIGI zgodnie ze schematem: PULA / 28 spotkań = x, gdzie x jest 
gratyfikacją finansową za każde wygrane spotkanie (jeśli klub wygra wszystkie spotkania, tj. 7 
kolejek, otrzymuje gratyfikację w wysokości 7*x, itd.; 

 
3) nagrody wypłacane będą w dwóch transzach: 

– pierwsza: nie później niż do dnia 15.03.2024 r., 
– druga: nie później niż do dnia 30.04.2024 r. 

 
§ 5. 

1. Niniejszy Regulamin finansowy obowiązuje na sezon 2023 r. 
2. Przepisy niniejszego Regulaminu finansowego mają zastosowanie do wszystkich Klubów 

uczestniczących w rozgrywkach LOTTO SUPERLIGI, prowadzonych przez spółkę SuperLIGA S.A. 
(zwanych dalej łącznie „Klubami” lub każdy z osobna „Klubem”) chyba że z odrębnych przepisów 
SuperLIGI S.A. wynika inaczej. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu finansowego przysługuje Zarządowi SuperLIGI S.A., który  
zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu zarówno w trakcie sezonu, jak i poza nim. 
Każdorazowo o zmianach i terminie ich wejścia w życie SuperLIGA S.A. będzie informować Kluby z co 
najmniej 7-dniowym terminem wyprzedzenia. 

 


