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1. Regulamin obowiązuje od 02.11.2021r. do 31.03.2022r. 

2. Uczestnictwo  

Turnieje przeznaczone są dla zawodników amatorów. Przez „amator” rozumie się:  

a) zawodnika, który nigdy nie był sklasyfikowany na listach Polskiego Związku Tenisowego  

b) zawodników, którzy odbyli tzw. karencję. W przypadku osób  sklasyfikowanych na listach 

PZT w kategoriach do lat 16-tu okres karencji wynosi 5 lat. W kategoriach powyżej lat 16-tu 

okres karencji wynosi 10 lat.  

Okres karencji liczony jest od ostatniego sezonu, w którym dana osoba była sklasyfikowana.  

3. Zapisy  

Do grupy II można przystąpić na każdym etapie rozgrywek. 

 

a) Gramy w dwóch grupach od 4 listopada do 31 marca 2022r.  

b) Kolejność zawodników ustalona jest według osiągniętych wyników w XIV Edycji oraz wyników 

baraży 2021r.,  

c) 16 pierwszych zawodników grupy I zagra w Turnieju Masters (4 pierwszych rozstawionych). 

d) 4 ostatnich graczy z Grupy I zagra baraż o pozostanie w grupie I z 4 graczami z grupy II 

zajmującymi miejsca 1-4  na dzień 31 marca 2022.  

4. Koszty wynajmu kortów/wpisowe/godziny dla rozgrywek Challange 

a) udział w rozgrywkach jest bezpłatny, 

b) opłata za kort dla graczy w ramach rozgrywek Challange wynosi hala 35 PLN, kort ziemny 

20 PLN za godzinę gry, 

c) wyznaczone godziny dostępne dla graczy to: 

 Poniedziałek – piątek godziny nieobjęte rezerwacją w tych dniach, 

 Soboty i niedziele (godziny nieobjęte rezerwacją). 

5. System rozgrywek  

a) Mecze toczone są do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 6:6 w gemach rozgrywany jest 

tiebreak do 7 wygranych punktów. Przy wyniku 1:1 w setach, jako set decydujący grany jest 

tiebreak do 10-ciu wygranych punktów. Za zgodą dwóch graczy dopuszczalne jest rozegranie 

3 pełnego seta.  

b) Za zwycięstwo 2:0 otrzymuje się 3 punkty, 2:1 – 2 punkty, przegrany 1 punkt, 0:2 – 0 punktów. 

c) O kolejności decydują ilość zdobytych punktów, ilość zwycięstw, różnica setów, mecz 

bezpośredni a w przypadku remisu stosunek setów, gemów. 

 

6. Piłki  

Zawodnik wyzywający ma obowiązek zapewnienia na spotkanie co najmniej 3 nowych piłek, tej samej 

firmy, takiej samej jakości. Powinny być to piłki ogólnie znanych firm posiadający certyfikat ITF z 

dobrze widocznym napisem. Spotkanie można rozegrać piłkami zawodnika wyzwanego, jeżeli obaj 

gracze zgodzą się na to przed meczem.  

7. Obowiązek gry  

1) Każdy uczestnik ma obowiązek rozegrania minimum 13 meczy. 

2) Z jednym tym samym graczem można zagrać 1 mecz. 

3) Zawodnicy mający rozegranych mniej niż 13 meczy za każdy mecz poniżej 13 otrzymują minus 3 punkty. 

4) Osoba wyzwana w przypadku braku możliwości gry musi w ciągu tygodnia zaproponować dogodny termin. 

5) Wyniki meczy zgłaszamy w ciągu 24h, w ostatnim tygodniu rozgrywek przyjmowane są wyniki z ostatnich 7 dni. 
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6) Grupa II otwarta dla nowych graczy, gramy systemem wyzywania max 4 zawodników nad sobą  w tabeli 

  
Urlop/kontuzja: Każdy z zawodników ma prawo zgłosić swoją dłuższą nieobecność urlop/kontuzję 

korzystając z tzw. urlopu. Okres urlopu nie może wynieść dłużej niż 14 dni i nie można korzystać z 

niego częściej niż raz w miesiącu. W tym czasie nie można wymawiać pojedynków zawodnikowi 

urlopowanemu. Korzystanie z urlopu powinno być wpisane na tablice z podaniem dokładnego okresu 

jego trwania oraz zgłoszone na adres: info@tcsir.pl lub telefonicznie do sekretariatu. Zawodnik będący 

na urlopie ma obowiązek rozegrania spotkań umówionych przed jego wzięciem. 

 

8. Umawianie spotkań  

a) Na kortach, w holu głównym oraz na stronie www.tcsir.pl/challende zostanie wywieszona lista 

zawierająca aktualną klasyfikację Challenge, kontakt do zawodników.  

9. Sędziowanie  

a) Mecze odbywają się zgodnie z zasadą każdy sędziuje po swoje stronie. Zawodnicy 

mogą poprosić o arbitraż i ocenę śladu piłki jeśli obaj się zgodzą, osobę trzecią. Jednak 

w tej sytuacji decyzja wydana przez tę osobą jest ostateczna i niepodważalna.  

10. Zachowanie się na korcie  

Zawodnicy oraz osoby im towarzyszące, za które biorą odpowiedzialność zobowiązani są do 

zachowywania się w zgodzie z regulaminem kortów, niniejszym regulaminem oraz Kodeksem 

postępowania zawodnika PZT.  

11. Odpowiedzialność  

Każdy zawodnik przystępuje do rozgrywek dobrowolnie i ponosi odpowiedzialność za poniesione 

kontuzje w czasie gry, czy zniszczony sprzęt. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ta 

przechodzi na ich opiekunów. Za rzeczy pozostawione na kortach organizatorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności.  

12. Interpretacja regulaminu  

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom. Kwestie nie ujęte niniejszym 

regulaminem rozstrzygane są w oparciu o Przepisy gry w tenisa PZT, Kodeks postępowania zawodnika 

PZT, Procedury i obowiązki sędziego PZT. W przypadku sytuacji nie ujętych w żadnym z wyżej 

wymienionych regulaminów / przepisów należy ją zgłosić organizatorom, którzy podejmą decyzję w tej 

sprawie.  

Prawo do interpretacji niniejszych dokumentów przysługuje organizatorom.  

Zawodnicy przystępujący do udziału akceptują tym samym regulamin rozgrywek i zobowiązują się do 

bezsprzecznego podporządkowania jemu. 
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